Turvalisus

Eelarve

Sport

Palju õnne!

Koolitee Nurmesalu
tänavalt VanaKeila maanteele on
valgustatud

Lühiülevaade
volikogu menetluses
olevast Saue linna
2017. aasta eelarve
projektist lk 4

Orienteerumisliit
valis Lauri Malsroosi
Eesti parimaks
rattaorienteerujaks

Sauel elav
vanaproua
Amilde Pobul sai
102-aastaseks

lk 2

lk 5

lk 7

Iga elektriseade võib olla potentsiaalse tulekahju algus lk 9
NRNR
nr14
22 (375)
(475)
17. august
2. detsember
2016
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Jõulurahu kõigile!
Saue Sõna
E s im e s e l a d v e n dil, mi s
tänavu kõigi rõõmuks tuli
kerges valges lumekirmes
maaga, juhatasid küünalde
süütamise linna jõulupuul
sisse Saue kristliku vabakoguduse pastor Vahur Utno ja
linnapea Harry Pajundi, kes
üheskoos sümboolse küünla
läitsid, misjärel lõid loitma
tuled Saue linna jõulupuul,
mis tänavu tuli Sauele Türi
linnast.
Linnapea Harry Pajundi
ütles, et advent ladina keeles
tähendab tulemist, et alanud
on ootuse aeg. Kes ootab
päkapikke, kes teeb kokkuvõtteid lõppevast aastast ja vaatab
tulevikku - igale oma.
Vahur Utno kõneles, et
jõulud on eelkõige kristlik püha,
millega me pühitseme jumala
poja Jeesuse Kristuse sündi,
kuid samas aeg, mil olla koos
oma lähedastega, ja kuulutas
välja jõulurahu.
Keskuse parki kogunenud
sauelastele, kes olid tulnud
osa saama jõulurõõmust,
mida toob kaasa küünalde
süütamine kuusepuul, esinesid linna koorid: Saue Poistekoor, Saue Poistekoori ettevalmistuskoor, Saue Noorte
Meeste Koor, Saue Segakoor
ja Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor Elviira
Alamaa ja Grete Põldma
juhatamisel.
S a u e v a b a k i r ik u r a h vas pakkus kuuma jooki ja
piparkooke.
Anu ja Juha Väliaho eestvedamisel sai päevakeskuses
avatud soome-ugri lapitekkide näitus „Jõulurõõm“, mis
jääb avatuks 27. detsemb-

rini ja kus on väljas lapitekid Lauknast, Vastseliinast,
Udmurdi- ja Marimaalt ning
Soomest autoriteks Vaike
Post, Ilme Aim, Irina Danilova, Marina Širmanova ja
Helvi Klementti. Sealsamas
oli ka käsitöö, raamatute ja
jõulutoodete müük.
Oli just selline õhtu, mil
tunned, et pühad on tulekul.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Uued atraktsioonid Keskuse
pargi mänguväljakul
Saue Sõna
Keskuse pargi mänguväljak
täienes novembri lõpus 4,5
meetri kõrguse võrkpüramiidiga, mis on mõeldud 4-aastastele ja vanematele lastele.
Püramiidi võrgustiku moodustavad erivärvilised punutud trossid, mille tsingitud
terassüdamik on pealistatud
polüamiidkiuga.
Püramiidi kõrval on teisedki atraktsioonid – pesakiik,
lastele alates kolmandast eluaastast ja liikuv trepp.
Püramiidi ja kiige alus on
kaetud liivaga, et maandumist
pehmendada.
Atraktsioonid paigaldas
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Koolitee
Nurmesalu
tänavalt VanaKeila maanteele
on valgustatud
Saue Sõna

parki MoTeh OÜ. Firma
ütleb, et mänguvahendid
on ohutud ja lubatud kasutamiseks laste leidlikkuse

piires, samas rõhutades, et
võrkpüramiidil on keelatud
ronida kaelapaelte ja jalgratturikiivriga.

Et Saue linnas saaksid lapsed
rohkem jalgsi ja jalgrattaga
turvaliselt liikuda, võttis linnavalitsus tööplaani rajada läbi
tammiku Nurmesalu tänavat ja
Vana-Keila maanteed ühendavale metsarajale valgustus ja
ehitada teekoridor laiemaks.

Lihthankel edukaks osutunud
OÜ Eltolex lõpetas ehitustööd
novembri viimases kolmandikus.
Kui ilmastikuolud vähegi
lubavad, saab uus valgustatud
jalgtee veel sel aastal kruusagagi
kaetud, et siluda ehituse tekitatud konarused.

Muumipere käis
linnavalitsuse tööga tutvumas
Saue Sõna
Lasteaia Midrimaa vanimatel
rühmadel on saanud tavaks
käia uudistamas, mis asutus on Saue Linnavalitsus ja
mis ametit selles töötavad
inimesed peavad. Nii oli 17.
novembril linnavalitsusel külas
20 Muumipere rühma last koos
õpetajatega.
Ringkäik algas esimese korruse infoletist, kulges ühest
kabinetist teise läbi korruste ja
lõppes linnapea Harry Pajundi
kabinetis „kodanike vastuvõtuga“ pärast seda, kui volikogu
saalis oli ühehäälselt heaks kiidetud seaduseelnõu, mis ütles,
et iga päev peab iga laps pärast
sööki ühe kommi saama.
Värsketel võimumeestel jäi
aga kahe silma vahele seaduse
rakendussäte, mis ütles, et seadus on jõus vaid ühe päeva. Nii
et nüüd ja ka edaspidi otsustab
Saue linnas ikka pere koos, millal ja kui palju laps kommi sööb.
Lapsed õppisid linnavalitsuses põgusalt, kuidas leida kaardilt, kus miski linnas asub ja et
kui tead aadressi, leiab maja
asukoha internetistki üles. Nad
kuulsid, et kui linnas midagi ehitada tahta, tuleb linnavalitsusse
luba taotlema tulla, samuti siis,
kui on vaja mingil põhjusel väärtuslik puu maha raiuda.
Et linnavalitsus hooldab
linnale kuuluvaid hooneid igapäevaselt ja remondib neid,
hoolitseb, et linnaelu kulgeks
vastavalt seadustele, et abivajajad saaksid abi, et lumi
oleks lükatud ja muru niidetud,

Kommisöömise seadus on just tänaste linnaisade juhtimisel
vastu võetud

Valgustatud metsarada viib Nurmesalu tänava lõpust läbi tammiku Vana-Keila maanteele. Gümnaasiumi kolmanda klassi poisid ütlevad, et on lahe, et tee nüüd pimedal ajal valgustatud on.
Foto: Sirje Piirsoo

Finantsjuht Ingrid Niid ei kasuta arvelauda ammu enam oma töös,
aga Muumipere lapsed teadsid, millega tegu. Fotod: Sirje Piirsoo
et pimedal ajal tänavavalgustus põleks, et lemmikloomad
omapäi ringi ei hulguks, annab
välja lehte Saue Sõna ja palju
muudki, on nüüd muumiperele
teada.

See tundus lastele hoomamatu - iseendalegi on-, kui suur
rahakogus on kaheksa miljonit
eurot ja kuhu see ära mahub.
Nii suur ja natuke enamgi on
Saue linna ühe aasta eelarve,

millest enam kui pool kulub
haridusele, sealhulgas Midrimaa
õpetajate töötasu.
Lapsi võtsid vastu ja tutvustasid enda tööd alt korruselt ülespoole referent Liisi
Kari, registrite spetsialist Marit
Areng, maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp, keskkonna ja
maakorralduse spetsialist Villu
Liiv, linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu, raamatupidajad Cat-

lyn Toomast ja Krista Terno,
sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas, projektijuht Evelin PovelPuusepp, jurist Mattias Mikli,
linnaarhitekt Urmas Elmik, sisekontrolör Jaan Kalbus, finantsjuht Ingrid Niid, avalike suhete
peaspetsialist Sirje Piirsoo, volikogu esimees Valdis Toomast,
abilinnapead Riho Johanson ja
Andres Kaarmann ning linnapea
Harry Pajundi.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 23.
novembri istungi päevakorras oli 21 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa tänavavalgustusele Kadakamarja
põik T1 ja T2.
◊ Eraldas MTÜ-le Saue Korvpalliklubi toetust 1000 eurot
Eesti Meeste Amatöörliiga
osavõtumaksu ja saalirendi
kulude katteks.
◊ Kinnitas Saue linna 2017.
aasta eelarvest kaetava õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
Saue Gümnaasiumis 1218
eurot aastas ja kuumaksumuseks 101,50 eurot.
◊ Kinnitas vanemate kaetava

osa määraks Saue lasteaias
Midrimaa 94 eurot kuus.
Korraldus jõustub 1. jaanuarist 2017.
◊ Eraldas MTÜ-le Harju Jalgpallikool noorte sporditegevuse toetust 440 eurot 11
Saue linna noore treeningkulude katteks perioodi 1. september kuni 31. detsember
2016 eest.
◊ Volitas Saue Vallavalitsust
Saue Linnavalitsuse nimel
läbi viima ühist lihthanget
„Kernu valla, Nissi valla,
Saue valla ja Saue linna ühinemise kaudu uue omavalitsusüksuse teabehalduse
korrastamine ja dokumendisüsteemi rakendamine“
ning täitma kõiki hankemenetluse korraldamisega
seotud hankija kohustusi.

Lihthanke läbiviimine toimub Saue valla hankekorra
alusel. Saue Linnavalitsust
esindavad valla hankekomisjonis linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu ja jurist
Mattias Mikli.
◊ Kinnitas linnapea tänukirjaga autasustatud. Tänukirjad antakse üle 9. detsembril Saue linna aastalõpu
vastuvõtul (kutsetega).
◊ Otsustas anda välja selle
aasta Saue linna noorsootöö aasta tegija aunimetuse.
◊ Moodustas Saue lasteaia
direktori konkursitulemuste
kindlakstegemiseks ajutise komisjoni koosseisus
volikogu esimees Valdis
Toomast, linnapea Harry
Pajundi, palgaline linna-

◊

◊

◊
◊
◊

◊

valitsuse liige abilinnapea
ülesannetes Andres Kaarmann, linnavalitsuse esindaja Margit Ots ja lasteaia
hoolekogu esindaja.
Nõustus seltsingu Keila
toiduvõrgustik OTT kaubakohtumise läbiviimisega 21.
detsembril Pärnasalu 19
majaesises parklas. Müügiaeg kell 17.30-18.30.
Pikendas viie linnale kuuluva sotsiaaleluruumi ja ühe
munitsipaaleluruumi üürilepingut.
Otsustas maksta erandkorras koolitoetust viiele perele.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Otsustas maksta erandkorras sünnitoetuse esimest
osa ühele perele.
Suunas volikokku otsuse

„Toidupäeva maksumuse
kompenseerimine 2017.
aastal Saue lasteaias Midrimaa“ eelnõu.
◊ Otsustas lubada Saue Jalgpalliklubil tasuta kasutada
Saue Gümnaasiumi spordisaali 3. ja 4. detsembril kell
8-20 noorte jalgpalliturniiri
läbiviimiseks.
◊ Väljastas ehitusloa Tõkke
tn 6a, 6b, 6c, 6d ja 6e
kinnistute tarbeks vee- ja
kanalisatsiooniliitumispunktide ning tänavatorustiku
rajamiseks.
28. novembri erakorralisel
istungil kinnitas linnavalitsus avatud hankemenetlusega riigihanke „Inve steerimislaen 2016 -2017“
hankedokumendid.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu langetas 24. novembri istungil
järgmised otsused:
◊ otsustas taotleda munitsipaalomandisse rajatava
kergliiklustee aluse maa

suurusega 1582 m2, mille
aadress on Koondise tn J1;
◊ kinnitas Saue linna 2016.
aasta II lisaeelarve;
◊ kehtestas Saue linna 2016.2026. aasta arengukava;
◊ suunas teisele lugemisele
Saue linna 2017. aasta eel-

Uued prügikastid
linnaruumis
Saue Sõna
Saue Linnavarahaldus laskis paigaldada 30 uut
prügikasti linna bus sioo tepaviljonidesse, kergliiklusteedele Kuuseheki, Tule

ja Koondise tänaval ning
Vana-Keila maanteel asetsevate pinkide juurde. Töid
teostas Dambis Eesti OÜ.
Foto: Saue Linnavarahaldus

arve;
◊ lubas Saue Linnavalitsusel
võtta investeerimislaenu
2016. aasta eelarves ja
Saue linna 2016-2026.
aasta arengukava finantsplaanis ettenähtud mahus
kokku kuni 3 300 000 eurot

ning refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;
◊ algatas Saue linna Kasesalu
tn 1 kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas detailplaneeringu lähteülesande,
kuid ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hinda-

Midrimaa otsib
täiskoormusega
õpetajaabide asendajat
Saue lasteaed Midrimaa otsib
täiskoormusega õpetajaabide
asendajat.
Kandidaadil palume esitada sooviavaldus Saue lasteaia Midrimaa direktorile.
Tööleasumine esimesel
võimalusel.

Nõuded kandidaadile:
◊ vähemalt keskharidus;
◊ valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;

◊ hea suhtlemisoskus;
◊ pingetaluvus.
Kasuks tuleb lapsehoidja koolituse läbimine.

Kontakt
Saue lasteaed Midrimaa
Tel 659 6526
Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa,
E-posti aadress
midrimaa@saue.ee

Lume ja libeduse tõrje
Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Lume ja libeduse tõrjet
Saue linnas teostab alates
1. detsembrist 2014 OÜ
Saumer.
Kui tekib probleeme lume ja

libeduse tõrjega Saue linna teedel ja tänavatel, palume helistada
kontakttelefonil 505 9509 või
edastada info e-posti aadressil
info@saumer.ee.

mist (KSH), kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub;
◊ kehtestas Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise ning Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja.

Jõuluilu me
ümber
Evelin Povel-Puusepp
Lumevalgus, mis tänavu meid
varakult tervitas, viis mõtted
justkui iseenesest jõuluaega.
Helguse ja hingerahu aega,
mille olulisust teadvustatakse ja
hoitakse hoolikalt põlvest põlve.
Jõulumeeleolu loomiselgi
on selle juures oma kindel
sõnum - soov jagada rõõmu ja
tuua sära valguse ootuse aega.
Kaunistamise traditsioonid ja
võtted erinevad küll pereti ja
põlvkonniti - keda kõnetab
tulede helk ja keda isetehtud
vanikud-pärjad - igaüks neist
on aga kui mosaiigikilluke
ühtsest tervikust. Saue linna
jõuluilust.
Märgakem ilu meie ümber,
meie linnapildis: koduaedades, kortermajade, ettevõtete ja ühiskondlike hoonete
ümber. Ja ärge seda vaid
enda teada jätke: linnavalitsus soovib iluloojaid tänada.
Ootame ettepanekuid kaunitest jõuluehtes koduaedadest ja hoonetest Saue linna
konkursile „Kaunis jõulukodu
2016“ hiljemalt 2. jaanuaril 2017 e-posti aadressil
saue@saue.ee.

Eelarve
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Lühiülevaade
Saue linna 2017. aasta eelarvest
Ingrid Niid
Finantsjuht

millest 76% ehk 0,13 miljonit eurot (+20%) on tänavavalgustuse kulud;
◊ Muud ehk 0,027 miljonit
eurot (+2%) jagunevad
avaliku korra sh kaitseliidu
toetuse (21 tuhat eurot) ja
tervishoiu tegevuskulude (6
tuhat eurot) vahel.

Saue linna 2017. aasta eelarve
on linnavolikogus memetluses.
Saue Sõna avaldab elanikele
tutvumiseks lühiülevaate eelarve projektist.

2017. aasta peamised eesmärgid
◊ Saue linna lasteasutustes
rakendatakse väärtuspõhise
õpikäsitluse põhimõtteid.
◊ Saue linnas on kõikidele
vanusegruppidele tagatud
mitmekülgsed võimalused
tervise edendamiseks ja
vaba aja mitmekülgseks
sisustamiseks: uued kergliiklusteed, uus spordihall.
◊ Saue linna turvalisus on jätkuvalt tagatud.
◊ Alustatakse nutika tänavavalgustuse rajamisega.

Majandamis- ja personalikulud
tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 92% ehk 7,4
miljonit eurot, jäädes 2016.
aasta tasemele. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 0,6
miljonit eurot, vähenedes 0,7%.

Investeerimistegevus

Joonis 1. Põhitegevuse kulud valdkondade kaupa võrreldes 2016 oodatavaga

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud
4,8 miljonit eurot, mis on 3
miljonit eurot ehk ligi kolm
korda rohkem kui 2016. aastal.

Kavandatud investeeringutest moodustab

Põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja
teenuste müügist, saadavad
toetused, muud tegevustulud)
2017. aasta eelarves on planeeritud 8,5 miljonit eurot tulusid.
See on 112 tuhande euro võrra
ehk 1,3% enam kui 2016. aasta
eelarvesse kinnitatud tulud.
◊ Eelarve tuludest 66,5%
ehk 5,6 miljonit moodustab
tulumaks (võrreldes eelmise
aastaga kasv +6,1%)
◊ Kaupade ja teenuste müük
moodustab tuludest 11,0%
ehk 0,9 miljonit eurot (-1,4%).
◊ Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 20,7%,
ulatudes 1,7 miljoni euroni
(-4,7%). 2017. aasta eelarve projektis on arvestatud
riigieelarveliste toetustega
2016. aasta tasemel. Võimalikud riigieelarvelised
muutused lisatakse eelarvesse menetluse käigus või
lisaeelarvega.
◊ Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2%
ehk 0,14 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud (antavad toetused, muud tegevuskulud)
2017. aasta eelarves on pla-

Joonis 2. Investeeringud valdkondade ja allikate lõikes

neeritud põhitegevuse kulud
8 miljonit eurot ehk võrreldav
2016. aasta eelarve tasemega.
Põhitegevuse kulud jaotuvad
COFOG (Classification of the
Functions of Government) alusel kümne tegevusala ja Saue
linna jaotuses veel viie üldise
tegevusvaldkonna ning tegevusvaldkondade siseselt üheksa
meetme vahel, mis omakorda
jagunevad majandusliku sisu
alusel kaheks: majandamis- ja
personalikulud.
◊ Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 54% ehk
4,3 miljonit eurot (-2%),
millest 58% ehk 2,5 miljonit eurot on Saue Gümnaasiumi ja 31% ehk 1,3
miljonit eurot Saue lasteaed
Midrimaa tegevuskulud.
Hariduskulude vähenemine
on muuhulgas põhjustatud
laste arvu vähenemisest lasteaias ja sellega kaasnevalt
seni kasutatud moodulite

0,4 miljonit eurot (-5,4%)
antakse erinevateks toetusteks. Sotsiaalvaldkonnas
väheneb kodustele lastele
makstava toetuse maht, sest
Saue lasteaeda rajatakse sõimerühm ja nendele lastele,
kes sõimerühma ei mahu,
ostetakse lapsehoiuteenust.

◊ 32% tänavate, kergliiklusja kõnniteede ehitamine ja
parendamine;
◊ 31 % koolispordihalli rajamine;
◊ 17% uue haldushoone
rajamine;
◊ 17% olemasolevate hoonete
renoveerimine
◊ 3% muud väiksemamahulised
rajatised ja soetused.

tagastamisest (-50,0 tuhat
eurot), samuti on koolilõuna
kulusid arvestatud 2016.
aasta riigieelarve eraldise
tasemel arvesse võtmata
2015. aastast kasutamata
jäänud 21,4 tuhande euro
lisandumist 2016. aasta
eelarvesse;
◊ Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 16% ehk
1,3 miljonit eurot (+3%),
millest 35% ehk 0,5 miljonit
eurot on Saue Muusikakooli
tegevuskulu;
◊ Üldvalitsemine moodustab
12% ehk 0,9 miljonit eurot
(+7%), kulude kasv on
peamiselt põhjustatud 2017.
aastal toimuvate kohalike
omavalitsuste volikogude
valimiste korraldamisest
ja ühinemisprotseduuride
ettevalmistamisest.
◊ Sotsiaalne kaitse moodustab
8% ehk 0,6 miljonit eurot
(-7%), millest 60% ehk

Ülejäänud 10% põhitegevuse
kuludest ehk 0,8 miljonit eurot
(+5%) jaguneb kuue valdkonna
vahel järgmiselt:
◊ Majandus 0,3 miljonit eurot,
millest 61% ehk 0,2 miljonit
eurot (-9%) on maakorralduse, ehituse- ja planeerimisvaldkonna personalikulud;
◊ Keskkonnakaitse 0,3 miljonit eurot, 65% ehk 0,2
miljonit eurot (+1%) moodustab linnatänavate ja üldkasutatavate territooriumite
korrashoiukulu;
◊ Elamu- ja kommunaalmajanduses 0,2 miljonit eurot,

◊ Omafinantseerimisvõime ehk
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 0,4
miljonit eurot, millest tasutakse olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,3 miljonit
eurot ehk 58% põhitegevuse
tulemist) ja intressikulusid.
◊ Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad)
suureneb 2017. aasta lõpuks
60%-le põhitegevuse tuludest ehk 5,1 miljoni euroni.
◊ Likviidsete varade maht ulatub 2017. aasta lõpuks 1,0
miljoni euroni ehk 12% põhitegevuse tuludest.

sõiduvõimalusi.
Esimene pärastlõunane väljumine läänesuunal nihkub ligi
pool tundi varasemaks: TallinnPaldiski reis väljub kell 13.04.
Nädalavahetustel lõuna ajal

käigus olev Keila reis pikeneb
Riisipereni, väljudes Tallinnast
kell 12.12 ja vastupidises suunas Riisiperest kell 12.01.
Samas muutuvad TallinnKeila reis väljumisega kell 7.37

ja Keila-Tallinn reis väljumisega
kell 8.55 tööpäevaseks.
Sõiduplaan on leitav Elroni
kodulehelt elron.ee/avaleht/soiduplaan, tasuta rongiinfot saab
ka telefonilt 616 0245.

Investeeringuid finantseeritakse
laenu (2,5 miljonit eurot), toetuste (1,4 miljonit eurot) ja linnaeelarve (0,9 miljonit eurot) arvelt.

Finantsseis

Elron tihendab sõidugraafikut
Elron
11. detsembrist võtab Elron
kasutusele uue põhisõiduplaani, mis kehtib 2017. aasta
detsembrini.

Läänesuunal hakkab ettevõte senisest rohkem kasutama kokkuliidetud ronge. See
võimaldab paljudel reisidel
suurendada istekohtade arvu ja
pakkuda seeläbi mugavamaid
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Lauri Malsroos - Eesti parim
rattaorienteeruja 2016
Delfi Sport
Eesti Orienteerumisliit kuulutas
Tallinnas toimunud üldkogul välja
2016. aasta tegija, parimad orienteerujad, võistkonna ja kaardistaja.
Parimaks orienteerujaks kuulutati meestest MM-i tavarajal
10. koha saavutanud Timo Sild
ja naistest samal distantsil 26.
koha saanud Annika Rihma.
Orienteerumisjooksu sõsaraladel rattaorienteerumises
ja suusaorienteerumises valiti
parimateks maailmakarikasarja
üldkokkuvõttes 2. koha saavutanud Lauri Malsroos meie
linna orienteerumisklubist Saue
Tammed ja suusaorienteerumise
EM-il 9. koha välja võidelnud
Daisy Kudre.

Parimaks rogainivõistkonnaks
osutusid Euroopa meistrivõistlustel naiste arvestuses kulla võitnud
Eleri Hirv ja Mariann Sulg. Aasta
tegija tiitli pälvis suvel toimunud
veteranide maailmameistrivõistluste peakorraldaja Timmo Tammemäe. Parimaks kaardistajaks
hinnati Mait Tõnissoni.
Tuleval suvel toimub Eestis
orienteerumise MM, millest
võtavad osa ligi 50 riigi sportlased. Telepilt võistlustest jõuab
prognoositavalt 90 riiki. MMiga paralleelselt toimub pealtvaatajatele mõeldud rahvavõistlus, kuhu oodatakse tuhandeid
harrastajaid, kellest enamus on
välisosalejad.

Vasakult Timo Sild, Lauri Malsroos ja Daisy Kudre. Foto: Martin Ilustrumm (Delfi)

Noorsootöötajad panid lood kõlama
Kirke Kasari, Laura Pley
Saue Noortekeskuse
noortejuhid
Noortevaldkond tähistas 7.-13.
novembril juba viiendat aastat
üle-eestilist noorsootöö nädalat, mis kandis sel korral nime
„Lugude kõla.“
Noorsootöö nädala eesmärk
on tõmmata tähelepanu noorsootöö väärtusele ja mõjule
läbi edulugude, samuti suurendada avalikkuse teadlikkust
noorsootöötaja ametist. Nädala
jooksul levisid sotsiaalmeedias
noorsootöö kogemuslood, mis
väljendasid ameti mitmekülgsust ja rõhutasid selle väärtust
ühiskonnas.
Lisaks toimusid üle Eesti
„Elavad raamatukogud“, kus
noorsootöö valdkonna inimesed
rääkisid lugusid sellest, mida
noorsootöö on andnud kogu- ja
ühiskonnale ning kuidas mõjutanud noorte elukulgu.
Ühe osa nädalast võttis enda
alla kokkamisaktsioon „Kultuur purki.“ Välisvabatahtlike
abil olid kultuuridevahelised
kokanduse töötoad noortekeskustes, huvikoolides ja koolide
õppeklassides. „Kultuur purki“
eesmärk oli panna kõlama lood
kultuurilisest mitmekesisusest,
kultuuritundlikkusest ja tolerantsusest läbi toidu ning selle
valmistamise.
Nädala tippsündmuseks
oli 9. novembril aset leidnud
„Pidula“, mis tõi kokku noortevaldkonna tegijad, sõbrad
ja koostööpartnerid. Ühiselt
tähistasime Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 15. sün-

Saue Noortekeskuse töötajad „Pidulas“, mis tõi kokku noortevaldkonna tegijad, sõbrad ja koostööpartnerid

Ajalooteemalise ettekandega astus üles noortejuht Üllar Põld. Fotod:
Saue Noortekeskus

nipäeva 1930-ndate stiilis.
Stiil sümboliseeris 1936.
aastal vastu võetud noorsoo
organiseerimise seadust.
S aue No o r teke skus e s t
astusid sünnipäevapeo kont-

serdil üles juhataja Kristi
Paas, kes on ühtlasi Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige, ning
ajalooteemalise ettekandega
noortejuht Üllar Põld.

Sport ja noorsootöö

Kultuur ja muusika
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25 aastat rahvatantsu ja -muusikat Sauel
Saue Sõna
Saue Folk tähistas 25 aasta
mö ödumist rahvakultuuri
taassünnist Saue linnas folklooripeoga „Hõbevalge“ 19.
novembril Saue Kontserdisaalis. Peo pealavastaja oli Ulvi
Mägi, vahetekstide autor ja
õhtujuht Anneliis Kõiv.
Saue linna rahvakultuurikollektiivide kontsertetendusel
astusid üles Saue Simmajate nais- ja segarühm, Saue
Kägara naisrühm, Saue Kapell,
memmede tantsurühm Vokiratas, lauluansambel Rukkilill ja
Saue Gümnaasiumi 3.-4. klasside tantsurühm Tõrukesed.
Kõiki nimetatud täiskasvanute kollektiive ka MTÜ Saue
folk ühendab. Tantsurühmi ja
ansambleid juhendavad Elena
Kalbus, Ulvi Mägi, Reet Jürgenson, Tõnu Kangron ja lapsi
Malle Liiv.
Kui meenutada ajalugu,
tuli tänasel Saue Huvikeskuse
juhatajal Sirje Lubergil 1991.
aasta sügisel mõte taaselustada Saue linnas rahvakultuur
- muusika ja tants.
Et oma linnast oli võtta
tantsuõpetaja Elena Kalbus,
kutsusid need kaks naist
kokku sauelased, kes tahtsid
rahvapillimängu ja rahvatantsu
õppida.
Rahvapillidest huvitatuid
oli just nii palju, et sai kokku
kapell, mille juhendaja oli
aastaid Harald Matvei, kes
tänaseks on teatepulga Reet
Jürgensile üle andnud.
Päev hiljem kohtusid Saue
mõisas rahvatantsulembesed
sauelased. Esimesse trenni tuli
36 naist ja kaks meest. Kahe-

kolme trenniga oli meespere
arvu juba poole võrra kasvatanud. Naiste soov tantsida oli
aga nii suur, et lisaks segarüh-

male sai alguse rohkearvuline
naisrühm. See oli hea märk.
Rahvakultuuri taaselustamise algusest 25 aastat

tagasi kuni tänaseni juhendab
tantsijaid Elena Kalbus ning
rühmade töös osalevad Helve
ja Urmas Paisnik, Merit ja

Kalev Israel, Malle Liiv, Urve
Palm, Ulvi Elsting, Marika
Salu, Kersti Anni ja Maie
Särak. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue koolide
vokaalansamblid olid Harjumaal edukad
Gerte Põldma
Gümnaasiumi huvijuht
Harjumaa koolide vokaalans amblite tr a dit sio oniline
konkur s s leidis as et 18.
novembril Laagri Kultuurikeskuses. Saue linna esinda s konkur sil neli S aue
Gümnaasiumi ja neli Saue
Muusikakooli ansamblit, kes
kõik tulid auhinnalistele kohtadele. Ansambleid juhendavad Grete Põldma, Elviira
Alamaa ja Ulvi Kanter.
K o n k u r s i l o s a l e s 21
ansamblit 180 lauljaga. Neid
hindas žürii koosseisus Toomas Voll, Vilve Maide ja Kaisa
Lõhmus.

1.-3. klassi vanuseaste
I koht
Saue Gümnaasiumi 2.-3.
klassi tütarlasteansambel:
Karoliine Alamaa, Laura
Talumaa, Kertu Madelene
Ladva, Kristin Soone, Delia
Tammin ja Kertu Lepson

I koht
Saue Poistekoori 3. klassi
ansambel: Villem Vahtras,
Kaspar Schüts, Rasmus
Miikael Puusepp, Juhan
Markus Männik, Hans Jost
Martin, Marten Võrklaev,
Mihkel Rehepapp, Hans Kaiv,
Anton Matis Luukas, Harald

Konrad Talgre ja Joonas Sirts

4.-5. klassi vanuseaste
I koht

Katariina Tõnismäe, Helene
Vainumets, Eliise Kiisler, GitteMariet Sepp ja Helena Raivo

Saue Poistekoori 4. klassi
ansambel: Mattias Donner,
Erik Võrklaev, Gert Matthias
Eljas, Mark-Henry Põldmäe,
Daniel Bakler, Romet Morell,
Fred Erik Sarna, Karl-Kristjan
Lillepea, Hugo Pepe Uustalu,
Ott-Kaarel Kümnik, Edward
Horuženko ja Jasper Toots

8.-9. klassi vanuseaste
I koht

6.-7. klassi vanuseaste
II koht
Saue Gümnaasiumi 5.-6.
klassi tütarlaste ansambel
Sirtsud2: Tuule Mari Kuningas,

Velner, Paula Ojala ja Triinu
Saaremägi

10.-12. klassi vanuseaste
I koht

Saue Noorte Meeste Koori
ansambel: Markus Lehtsalu,
Oliver Strastin, Rasmus
Strastin, Alexis Alliksaar,
Rasmus Kuningas, Kaur Erik
Pääsuke ja Märt Tender

Saue Gümnaasiumi 9.-10.
klassi segaansambel: Gethe
Maria Eljas, Maria Kristina
Eerme, Greta Reino, BritaLiis Oruste, Rasmus Strastin,
Oliver Str a s tin, Markus
Lehtsalu ja Rasmus Kuningas

II koht

II koht

Saue Gümnaasiumi tütarlaste
ansambel Ritsikad: MonaRiin Reiner, Britte Christina
Avalo, Karina Koort, Karina
Pärtel, Mari Hõbemets, Herta

Saue Muusikakooli neidude
ansambel: Gethe Maria Eljas,
Greta Reino, Maria Kristina
Eerme, Brita-Liis Oruste, Raili
Sõrmus ja Gertrud Soone

2. detsember 2016 Saue Sõna
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Sauel veedab vanaduspäevi
102-aastane vanadaam
Sirje Piirsoo
Sauel veedab tütre Aime
peres vanaduspäevi Amilde
Pobul, kes 25. novembril sai
102-aastaseks.
Vanus on erakordne ning
proua Amilde ise erakordselt
tahtejõuline, optimistlik, uudishimulik, humoorikas ja liikumist armastav. Arvata võib, et
kõik need jooned on aidanud
nii kõrgesse vanusesse jõudmisele kaasa.
Amilde on sündinud Põltsamaa ligidal Luigel. Kui Amilde
veel väike oli, elas pere mõisa
juures, aga siis ehitas isa maja,
kus algselt oli tuba ja köök, kuid
juba aasta pärast sai kaks tuba
veel valmis ning kolme lapsega
perel - lisaks Amildele veel noorem õde ja vend - oli ruumi seal
parasjagu. Maja juures, nagu
maal ikka, oli ait, laut, küün ja
teised tarvilikud hooned, samuti
uhke kooguga kaev.
Talu ei olnud suur, aga neil
oli neli lehma, mullikad, hobune,
sead ja lambad, kanad ja pardid.
Pardiperest meenub Amildele,

et maja lähedal oli jõgi, kuhu
pardimamma koos poegadega
varvast viskas. Siis pidi isa neid
otsimas käima ja koju tooma.
Amilde on kuus aastat koolis käinud ja oleks käinud vaid
neli, kui seadus poleks muutunud ning Rutikvere 4-klassilisest koolist just siis, kui
ta selle lõpetas, 6-klassiline
saanud.
1. septembril aga Amilde
kohe 5. klassi minna ei saanud,

noorelt. Karjas käia aga talle
meeldis. Kui ema hommikul
vara last üles ajas ja ütles, et
teised karjalapsed - kokku vast
kümmekond - juba lähevad, oli
pahanegi, sest tahtis esimene
olla.
Pärast kooli lõpetamist
sai Amilde koha Luige mõisa
sakste juurde, kes temaga väga
rahul olid, sest ta õppis kiiresti
proua käe all süüa valmistama,
serveeris hommikuti kohvi ja
tegi muid majapidamises tarvilikke töid.
Ja siis tuli abiellumine
21-aastasena - juunikuus ja
võidupühal. Pulmapäeva peab
vanaproua siiani kõige toredamaks oma elus. Et aga rõõm
ja kurbus käivad käsikäes,
nimetab ta kõige raskemaks
abikaasa lahkumist manalasse
39 aastat tagasi.
Vastabiellunud elasid Päinurmes. Neil oli seal väike talu,
mille juures õuna- ja marjaaed.
Majapidamises olid lehmad,
lambad, hobune, kuked-kanad
ja pardid ning isegi jänesed.
Sündisid lapsed. Ühtekokku

kolm, kuid üks tütreke suri
mõnenädalasena.
Sõjaajast ei taha Amilde
pikemalt rääkida. Ütleb, et see
oli üks hirmus aeg ja et eks ole
elus vaeva nähtud küll.
Tulid kolhoosid ja Amildest
sai tõufarmis seakasvatuse
brigadir, kelleks niisama ei
saanudki - pidi enne Kehtnas
kursustel käima. Samalt töökohalt ta 65-aastasena pensionilegi jäi. Elas kuni 90-aastaseni
Päinurmes, sealt edasi veedab
vanaduspõlve Sauel tütre Aime
pere juures. Suviti on pere
maakodus Savirannas mere
ääres. Meri Amildele meeldib,
kuid vett ta kardab.
Amilde on kaks last - tütre
ja poja - üles kasvatanud. Tal
on neli lapselast ja seitse lapselapselast - ülejäänud on veel
sündimata. Ta on häid ja halbu
aegu näinud, palju haige olnud
ja jälle end terveks võidelnud.
Palju õnne krapsakale ja
ärksale vanadaamile haruldase ja väärika sünnipäeva
puhul, tervist ja hingerahu.
Foto: Sirje Piirsoo

ring Saue mõisas, siis Koondise
tänaval ja lõpuks koliti koos
Saue Päevakeskusega Kütise
tänavale.
Õie Väär tnõu juhendas
ringi kuni aastani 2003, kui
Viive Ehrberg ja Helmi Aulik
juhtimise üle võtsid. Helmi on
vahepeal meie hulgast lahkunud ja kogu juhendamine on
langenud Viive õlgadele. Viive
ise peab käsitööringi rohkem
klubiks, kus valitseb moto „Kes
tahab, see õpib, kes oskab, see

õpetab“.
Ringi algusaastal oli osalisi
28, tänasel päeval 20 ringis.
Pidevalt käib kohal 15-16
inimest. Koos olles tehakse
käsitööd, räägitakse juttu ja
tähistatakse tähtpäevi.
Käsitööringi naiste oskused
on piiritud. Ei ole olemas pitsi,
ega tikandit, mida naised teha
ei oskaks. Tikanditest väärivad
märkimist Hardanger (Norra
pilupits) ja rišeljöö, heegelpitsidest setu pits ja Brugge pits.

Pitside kirjeldamiseks jääb
sõnadest puudu, neid peab
ise nägema. See võimalus
ongi avatud aasta lõpust kuni
kolmekuningapäevani raamatukogus. Muuhulgas on välja
pandud Mare Silberi suur vaip,
Anne Toomisti tikitud ja vilditud
esemed, Urve Leemanni vaibad, Viive Ehrbergi tikitud kleit
ja hardangeri pitsi linikud, Jane
Põldmäe vaibad, Kaie Kõrge ja
Elsa Aali kudumid.
Kohtumiseni näitusel.

Musicus, Y´ela Avital (sopran), latiino- ja maailmamuusika. Pileti hind 5 eurot.
Maksta saab kas ülekandega
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või sularahas Saue
Linnavalitsuse infoletis.
◊ 5. veebruaril 2017 kell
12.00 etendus „Finaal“
draamateatris. Autor
Simon Gray. L avastaja
Roman Baskin. Näitlejad:
Ita Ever, Kersti Heinloo,
Hilje Murel, Liina Olmaru,
Mait Malmsten ja Aleks ande r Eelma a. Pileti
hind 14.40 eurot. Piletite
arv on piiratud. Viimane
maksetähtaeg on 15. det-

sember. Maksta saab kas
ülekandega Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või
sularahas Saue Linnavalitsuse infoletis.

sest kõigepealt oli emal tarvis
aidata kartulid üles võtta ja nii
nihkus kooliaasta algus paari
nädala võrra edasi.
Õppida Amildele meeldis ja
tunnistused olid head. Ta oleks
hirmsasti tahtnud õppida ka
saksa keelt, aga seda paraku
koolis ei õpetatud.
Nagu tollal sageli, algas
Amildegi töömehepõli varakult.
Juba 7-aastaselt käis ta karjas
- imestab isegi, kas tõesti nii

Kes tahab, see õpib, kes oskab, see õpetab
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Saue Linna Raamatukogus on
10. detsembrist 2016 kuni 6.
jaanuarini 2017 avatud Saue
Päevakeskuse käsitööringi
tööde näitus.
Käsitööringi ajalugu on pikk
ja ulatub aastasse 1983. Esimene juhendaja oli Õie Väärtnõu, tema juhtimisel töötas
ring 20 aastat. Esimesed ruumid olid „punase majas“, kust

Ei ole olemas pitsi, ega tikandit,
mida Saue käsitöönaised teha ei
oskaks. Foto: Tiina Univer

hiljuti kolis välja Swedbank.
Vahepeal tegutses käsitöö-

Talvel Saue Päevakeskuses
Avatud on näitus „Imelised
lapitekid“.
◊ 10. detsembril kell 17.00
lauluklubi Saue kirikus. Laulame talve- ja jõululaule.
◊ 14. detsembril kell 14.00
esinevad Saue Päevakeskuse ringid Põltsamaa
ho oldekodus. Väljas õit
Saue Kaubakeskuse eest
kell 9.30. Põltsamaale
jõuame kell 12.00. Soovijad saavad lõunatada
Karl Schmidti majas. Kell
13.00 läheme Põltsamaa
hooldekodusse (esinejad
saavad riietuda) ja kell
14.00 algab kontsert.
◊ 15. detsembril kell 13.00

◊

◊

◊
◊

räägib Vello Toomik päevakeskuses Maroko reisi muljetest ja näitab pilte.
17. detsembril kell 13.00
esineb ansambel Rukkilill
vanurite eneseabi- ja nõustamiskeskuse jõulupeol.
28. detsembril kell 14.00
Saue Kontserdisaalis aastalõpu pidu neile, kel aastad 70 või enam. Vajalik
eelnev registreerimine päevakeskuses.
12. jaanuaril 2017 kell
13.00 raamatuklubi.
1. veebruaril 2017 kell
15.00 kontserdisari „Lõunamuusika“ Estonia kontserdisaalis. Ansambel Hortus

Päevakeskuse korraldatava
ürituse eest ülekandega
tasumine
Saue Linnavalitsuse arveldusarved
Swedbank:
EE532200001120155821
SEB pank:
EE781010220028782015
Nordea pank:
EE021700017001821116
Danskebank:

Seltsingud
◊ 16. detsembril seltsinguTammetõru jõulupidu
◊ 20. detsembril Saue Linna
Invaühingu jõulupidu
EE393300332810520008
Makse saajaks märkige Saue
Linnavalitsus.
Selgituse reale kirjutage
etenduse, kontserdi või reisi
nimi.
NB! Enne kui te asute ülekannet teostama või tulete
ürituse eest Saue Linnavalitsuse infoletti sularahas
tasuma, pange end päevakeskuses osalejana kirja.

Haridus ja kultuur
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Rahvusvaheline keskkonnalaager kui
loodushariduse lahutamatu osa
Ulvi Urgrad
Geograafia- ja
bioloogiaõpetaja
Saue kooli koduleht teatas:
„2016. aasta kevadel toimub
Helsingi Alppila põhikooli ja
Saue õpilaste ühine keskkonnalaager, mille käigus tutvutakse
Sauega, viiakse läbi uurimuslik
retk Lahemaa rahvuspargis ja
osaletakse RMK Sagadi looduskooli keskkonnaseikluses.“
Kui 2014. aasta ühisprojekt
keskendus Soome lahe aastale
ja 2015. aasta ühendas looduse muusikaga, siis tänavusest
merekultuuriaasta programmist
lähtudes oli laagri eesmärk
teadvustada ja hoida Eestit ning
Soomet ühendavat merd ja kultuuri ning mõelda, kuidas koos
edasi minna.
Laagri juhatas sisse ühine
inglise keele õpe, mille käigus
said noored tuttavaks ja moodustasid rühmad edaspidisteks
tegevusteks Sagadi looduskooli
õpiprogrammides, kus kogenud

Helsingi Alppila põhikooli ja Saue õpilaste ühise keskkonnalaagri eesmärk oli teadvustada ja hoida Eestit ning
Soomet ühendavat merd ja kultuuri ning mõelda, kuidas koos edasi minna. Foto: Alexei Alexeev

juhendajad tutvustasid kaitsealal käitumise reegleid, Lahemaa
rahvuspargi elurikkust ja kaitstavaid väärtusi, et läbi elava kaemuse edendada keskkonnateadlikkust.
Uurimuslikku õpet toetav
matk algas Altja rannakülas
Sk andina avia s t s a abunu d
rändkive uurides ning iidseid
paadi- ja võrgukuure imetledes.

Teekond jätkus piki Altja jõe
orgu. Kõrgeid kaldaid palistasid
laanesõnajalad ja ümbritsevas
põlismetsas kasvasid kuni
200-aastased kuused ja männid. Elurikkust iseloomustasid
ka koprad, kelle tegutsemisjälgi oli kõikjal näha. Retk lõppes J. E. von Focki poolt 18.
sajandil rajatud rokokoostiilis
mõisa peahoone ees. Õhtusel

lõkkeõhtul tegid noored kokkuvõtteid töisest päevast ja kavandasid uusi tegevusi. Mängisid
palli ja kuulasid koos muusikat.
Järgnev päev algas keskkonnaseiklusega. Õpilased
rakendasid loodusteaduslikku
meetodit. Iga rühm sai teema,
mille selgitamiseks tuli läbi
viia vaatlused ja mõõtmised
mõisakompleksi hoonete s,

pargis või arboreetumis. Saadud
tulemused said vormistatud
miniuurimusena ja esitletud
kaaslastele. Nii kasutasid
osalejad läbi mängu erinevaid
uurimisvahendeid, arutlesid
looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoste üle ning
arendasid meeskonnatööd ja
esinemisoskust.
Kahepäevane keskkonnalaager tervikuna kujunes töiseks
ja harivaks nii õpilastele kui
õpetajatele. Teooria lõimus
praktilise loodusetundmisega.
Seikluslik-uurimuslik õpe kujundas teadmisi ja oskusi kultuurist
ning loodusest, õpetas arutlema,
kuidas koos edasi minna.
Rahvusvahelistest keskkonnalaagritest on saanud Saue kooli
loodushariduse lahutamatu osa.
2017. aasta kevadel võõrustavad
soomlased Saue õpilasi oma
uues koolimajas.
Eesti õpilaste osalemist
projektis rahastas Saue Linnavalitsus. Saue kooli kodulehel on
projekti tutvustav video.

Saue Gümnaasiumi õpilased Venemaal
Malle Liiv
Saue Gümnaasiumi 7.b klassi
õpilased käisid oktoobris külas
Venemaal Tveri oblasti Toržoki
rajooni Mirnõi Gümnaasiumil.
Reisi eesmärk oli keeleõpe, aga
ka meie rahvakultuuri tutvustamine. mistõttu kuulusid delegatsiooni rahvatantsurühma
Tammetõrud tantsijad.
Eelnevalt on Saue kooli õpetajad olnud visiidil Mirnõi koolis.
Selle aasta kevadel oli Vene pool
külas meil, kaasas Toržoki linna
kunstistuudio Blik oma imeilusate paberist kostüümidega.
Sõprussidemed on jätkunud
tänu Saue Gümnaasiumi vene
keele õpetajale Jekaterina Krivorutškale, kes ka nüüdse reisi
organiseeris.
11. oktoobril istusime Tallinn-Moskva rongile ja reis
võis alata. Esimene sihtpunkt
oli Venemaa pealinn Moskva,
kus tegime linnaekskursiooni:
Punane väljak, Kreml, mausoleum, kaubamaja GUM. Moskvast sõitsime bussiga ööbimispaika Kompjuter-i-ja Toržoki
linna lähedal.
Selles keskuses toimuvad
rahvusvahelised laagrid. Meie
päralt oli terve maja erinevate
mängude ja töötubadega. Oli
väga huvitav. Esinesime koos
kunstistuudioga Blik ja ka laag-

Enne ärasõitu olime veel oma
ööbimispaigas, kus valmistasime magneteid, märke ja võtmehoidjaid. Kell 23.00 istusime
bussi ja sõitsime Tveri. Öösel
kell 1.09 väljus rong. Meie
vagunis sõitsid kodu poole ka
rahvusooperi Estonia solistid.“

Mirnõi koolis olid Saue lastel tunnid vene keeles. Foto: Malle Liiv

ris olevad lapsed astusid üles
omaloominguliste kavadega.
Täname Saue Gümnaasiumit
ja Saue linna toetuse eest ning
loodame, et sõprussuhted jätkuvad. Järgmisel aastal võõrustame
Mirnõi kooli õpilasi ja õpetajaid
ning Tveri linna delegatsiooni

Liisbethi muljed Mirnõi koolist:
„Neljapäeva hommikul pärast
hommikusööki tuli meile järgi
kollane koolibuss, mis viis meid
Mirnõi kooli, mis ei olnud ei
ilus ega kole, kuid meie vastuvõtt seal oli suurejooneline.
Kui me sisenesime, siis kõik
naeratasid, olid lahkete nägudega ja pildistasid, nii et korra
tundus, nagu oleksime mingid
kuulsused.
Kõigepealt pakuti meile
kandikul tikitud linakese peal

sooja soolaleiba, mis tegelikult
oli suhkrusai.
Mirnõi kooli õpilased hakkasid esinema - tantsima, laulma
ja pilli mängima. Ka meid kutsuti lahkelt tantsima. Nii panimegi saiad kandikule tagasi ja
läksime tantsuringi. Mängisime
ka kohalikke pille.
Mirnõi koolis olid meil tunnid vene keeles. Õpetajad
tõlkisid eesti keelde, kui vaja.
Esimene tund oli kirjandus, kus
rääkisime vene luulest ja luuletustest. Meie laulsime selles
tunnis oma kooli hümni.
Ajalootunnis tutvusime Mirnõi küla ajalooga ja uudistasime
Mirnõist leitud, umbes 15.-16.
sajandist pärit vaaside tükke.
Kolmas tund oli „Veetilga
rännak“, kõige ägedam tund,
kus toimusid grupitööd kohalike

7.-9. klassid õpilastega, õigemini
gruppide vaheline mäng, kus sai
punkte ehk veetilku koguda.“

Kaisa muljed Toržokist:
„Toržokis käisime erinevates
kohtades, nagu ujula ja kool.
Ujulas olime vähe aega, kuid
siiski oli meil seal üpris lõbus saime tuttavaks teiste koolide
õpilastega.
Pärast ujumist läksime
Toržoki kooli, kus kuulasime
erinevaid ettekandeid ja maitsesime vene pirukaid. Kui kõik
esitlused olid ära kuulatud, laulsime me neile ja saime tänutäheks külastuse eest kingikotid.
Viimasel päeval vaatasime
Tveri linna ja käisime kaubanduskeskustes, et osta kodustele kingitusi - vene maiustusi
ja suveniire.

Loomakujuliste vildist
aplikatsioonide
valmistamine
Saue Huvikeskus
Tekstiili- ja taaskasutuse
töötuba 7. detsembril kell
18.00 Saue Huvikeskuse
kunstiklassis.
„Loomakujuliste vildist
aplikatsioonide valmistamine“, juhendaja Eret
Kuusk. Osalustasu 8 eurot.
Info huvikeskus@saue.ee.
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Iga elektriseade
võib olla potentsiaalse tulekahju algus
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Põhja päästekeskuse staažikad
menetlejad ütlesid välja tõe.
„Ühessegi elektriseadmesse ei
ole viga sisse projekteeritud, aga
neid on võimatu projekteerida ka
nii, et sinna viga tekkida ei saa.“
Kuidas siis teha, et elektriseadmest alguse saanud
põleng poleks üks levinumaid
tulekahju põhjuseid? Elektrit
ja elektriseadmeid kasutamata
tänapäeval ju samuti ei saa ning
tegelikult ei peagi.
◊ Hoia ühes vooluvõrgus
mõistlik arv elektriseadmeid,

Fotol on voodi, mis muutus 2016. aasta alguses selliseks, kuna selles
laeti mobiiltelefoni ja sülearvutit. Foto: Põhja päästekeskus

parem vähem kui rohkem.
◊ Ära mängi ise elektrikut,
elektritööd jäta kogemustega

lauluklubi lauljatega. Tule,
laulame koos jõululaule!

11. detsember kell 13

Jumalateenistused ja kontserdid detsembris Saue
kirikus

III advent. Teenistust juhatab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
naisansambel Kungla memmed.

18. detsember

Õpetaja Juta Rossi viiuliklassi
õpilaste kontsert.

IV advent. Saue kiriku 20.
sünnipäev. Teenistust juhatab
Erki Kuld.
◊ Kell 12 Saue Segakoori
jõulukontser t, dirigent
Elviira Alamaa.
◊ Kell 13 Saue kiriku 20.
sünnipäeva jumalateenistus. Esineb Oleviste kiriku
meeskoor, dirigendid Meeri
Tedre ja Kaie Kant.

Ühine jõululaulude laulmine
koos Saue Päevakeskuse

Jõululaupäev. Teenistust
juhatab Vahur Utno. Jutlus-

4. detsember kell 13
II advent. Teenistust juhatab
Raivo Kaustel. Muusikaga
teenib Varbola naisansambel
Astra.

8. detsember kell 17.30
10. detsember kell 17

24. detsember kell 17

litsentsi omavale meistrile,
lisaks elektrijuhtmetele lase
üle vaadata ka kodu elektri-

tab Aamo Remmel. Laulame
kauneid jõululaule koos Saue
kiriku ansambliga.

25. detsember kell 13

Jõulu esimene püha. Teenistust
juhatab Vahur Utno, jutlustab
EELK Keila Miikaeli koguduse
abiõpetaja Juha Väliaho. Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel.

26. detsember kell 13

Jõulu teine püha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Teenistusele järgneb
koguduse jõulupidu.

31. detsember kell 17

Vana-aasta õhtune teenistus.
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Keila Miikaeli kogudus valib uue nõukogu
Marek Roots
Koguduse õpetaja
Eesti Evangeelses Luterlikus
Kirikus (EELK) toimuvad iga
nelja aasta järel koguduse
juhtorganite valimised. Keila
Miikaeli kogudus valib uue
nõukogu pühapäeval 4. detsembril pärast jumalateenistust kirikus (orienteeruvalt
algusega kell 12.30). Valida
saavad kõik vähemalt 18-aastased Keila koguduse täiskogu
liikmed. Täiskogu liikmeks
loetakse inimest, kes on kas
2015. või 2016. aastal käinud
armulaual ning teinud samal
perioodil kogudusele nimelise
liikmeannetuse.
Ke ila Miikaeli koguduse
nõukogusse valitakse sel korral
15 liiget ja kolm asendusliiget. Liikmekandidaate saavad

esitada koguduse nõukogu,
juhatus, õpetaja ja täiskogu
liikmed.
EELK põhikirja järgi on
nõukogu ülesanne olla koguduse õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel
ülesehitamisel ning üldisel
edendamisel. Samuti valvab
nõukogu koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise

üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve. Nõukogu
pädevuses on valida koguduse
õpetaja ja juhatuse liikmed.
Lisainformatsioon koguduse kantseleist Paldiski
mnt 2 (av a tu d T, K , R
11.0 0 -14.0 0 ; K 17.0 0 19.0 0) v õ i ko g u du s e
õ p e t a j a M a r e k Ro o t s il t
(5193 1501, keila@eelk.ee).

kaitsmed ja seinakontaktid.
◊ Ko d u s t l a h k u d e s v õ i
magama minnes ei ole turvaline tööle jätta pesumasinat või nõudepesumasinat.
◊ Tegelikult on mõistlik kodust
lahkudes lülitada võimalikult
palju elektriseadmeid mitte
ooterežiimile vaid välja.
◊ Leia see aeg ja loe enne paigaldamist elektriseadmete
kasutusjuhendeid.
◊ Elektrikerise kohal või elektriradiaatoril ei ole mõistlik
kuivatada riideid, tegemist
on põlevmaterjaliga, mis
süttib kergesti.
◊ Lahtise leegiga külmunud torude sulatamine on

üliohtlik, tegelikult saab igal
aastal alguse tulekahjusid ka
tööstusliku kuumapuhuriga
torude sulatamisest.
◊ Ära lae mobiiltelefone, tahvelvõi sülearvuteid voodis, sellised
seadmed vajavad laadimise ajal
ülekuumenemise vältimiseks
õhku, kergestisüttivate materjalide
- nagu padjad ja tekid - vahel nad
õhku saada ei pruugi.
◊ Ära jäta midagi ka
väljalülitatud pliidile, laps
või lemmikloom võib selle
uuesti tööle lülitada ning
tuleõnnetus ongi käes.
◊ Kindlusta kodu ja kontrolli
vähemalt kord kuus suitsuanduri korrasolekut.

Jõuluaeg
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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.

kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.

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.

Eriline jõulukink! Oma pildiga
padi, kott, kaelarätik või põll.
Telli www.lipuvabrik.ee/joulud.

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.
Korstnate ehitamine. 12 aastat

Teated ja reklaam
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Nõmme juuksuris lõikused
9-12 eurot, geellakk 15-20
eurot, maniküür, pediküür
10-20 eurot. www.nommejuuksur.ee. Pärnu mnt 303, Võsu
bussipeatus. Bussid 10, 27,
33. Telefon 6555327.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53 529 476
email: ehitus@miltongrupp.ee.
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja
küsi pakkumist: 56633807,

ken@aknakate.ee. Osta otse
tootjalt AKNAKATE OÜ.
Saue HOBIzone on tänu oma
500 rm pinnale suurepärane
koht sünnipäevade ja tähtpäevade pidamiseks siin samas
kodu lähedal. Uuri rohkem
www.hobizone.ee.
Müüritööd, telefon 56675334.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.

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

ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hind 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.

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

Suur valik puitbrikette, hinnad al
130€/tonn, pellet premium 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.

Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

Müüa õunamahla 3-liitristes
purkides. 5 eurot purk. Telefon
6596227.

Müün

Kinnisvara

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt

Ostan garaaži Saue linnas. Kõik

JÕULULAAT

3. detsembril
kell 9-16
Sauel Pärnasalu põik 11
platsil
Tulge ostma
ja kauplema!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com

Valged kajakad kisavad rannal
punapäikese loojangu eel
tuulekeerises jõuavad randa
valged lained, mis murduvad teel

Meri on, meri jääb, meri olema peab
laine laksudes rannale lööb
Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siin
lained mühinal randuvad siis
Sinimeri su vahusel pinnal
näkineide seal tantsimas näen
ja meri on sünge kui hauas
ei tähti seal vilkumas näe
Meri on, meri jääb, meri olema peab
laine laksudes rannale lööb
Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siin
lained mühinal randuvad siis
Näkineiu sa punud mul pärga
merelainete sügavas vees
Vesiroosidest punutud paelad
minu ümber sa armunult seod

pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Üürile anda 3-toaline korter
Kütise tänaval alates jaanuarist
2017. Info 5167367.
Noor pere soovib üürida
1-2-toalist korterit mõistliku
hinnaga Sauel või selle lähiümbruses. Üür võiks jääda 200
euro juurde. Ühendust võtta
telefonil 55584114.

Pakun tööd
Saue Loomakliinik võtab tööle
loomaarsti abilise. Tööaeg 2-3
päeval nädalas kell 15.00–
19.00. Töö sobib pensionärile,
kes on hea suhtleja nii inimeste
kui loomadega. Väljaõpe kohapeal. Palun oma CV saata aadressil info@sauekliinik.ee.
Otsime tublit inimest, kes käiks
2 korda nädalas Sauel maja
koristamas. Tasu kokkuleppel.
Telefon 5340 0030 ja e-mail
siim@f1.ee. Siim.
AS SAMI Tule tn 20, Saue
pakub koheselt tööd KEEVITAJATELE. Töö sisu: erinevate
seadmete koostamine ja keevitamine. Vajalik kogemus, jooniste lugemise oskus, täpsus,
kohusetunne. Töötasu kokkuleppel. Tel 670 9040,
sami@sami.ee.

Eramaja ehitusel Rootsis saab tööd

abitööline.

Vajalik suhtlemisoskus inglise keeles ja algteadmised
ehitusest. Lisainfo telefonil 56 486 908

Teated ja reklaam
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