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Noored võimul!
Kevadel lõppes noortekeskuses noorteprojekt Kodanikukool.
Selle käigus õppisid noored demokraatliku ühiskonna toimemehhanisme.

Karmen Veerme

Noored võimul infojuht
Projekti raames külastasime
riigikogu, tutvusime nii Saue
linnavalitsuse kui ka volikogu
tööga. Uurisime, kuidas noored saavad kaasa rääkida oma
kodukoha arengule, kuidas
toimib Rakvere noortekogu.
Selle projekti loomuliku
jätkuna soovisid noored end
proovile panna linnavalitsuse ametnikena. Pöördusime
ettepanekuga linnapea Orm
Valtsoni poole ja leidsime
meeldiva toetuse. Toimus

noorte volikogu koosoleku
simulatsioon, kus valiti linnapea, ülejäänud noored aga
valisid endale ühe linnavalitsuse ametniku, kelle tööd
soovisid tundma õppida ning
käisid mõne nädala jooksul
töövarjuna selle valdkonnaga
tutvumas.
4. juunil toimuski Saue
linnas võimuvahetus: oma ala
spetsialistid andsid võimupulga üle teotahtelistele noortele, kes soovivad kogukonna
heaks midagi ära teha ning
uut ja huvitavat kogeda.
Hommik algas infotunniga,

kus osalesid nii tõelised ametnikud kui ka libaametnikud.
Infotunni lõppedes andis Saue
linnapea Orm Valtson linnapea ametiketi üheks päevaks
üle Henri Heinsalule. Noored
liikusid maja peale ning seadsid end mugavalt kabinettides
sisse. Muidugi jagati noortele
ka mitmesuguseid tööülesandeid, kusjuures oma valdkonda kuuluvate tegevuste ja
kohustustega tutvusid noored
juba mitu päeva varem, siis,
kui nad töövarjuks käisid. Nii
said ka linnaametnikud oma
töökohustusi teistele jagada ja

nii mõnegi ülesande lasta teistel ära teha. Näiteks asendasid
Silvia Kinger ja Kassandra
Kütt Saue Gümnaasiumi kõige tublimate autasustamisel
abilinnapea Rafael Amost ja
haridusnõunik Margit Otsa.
Toimus ka noorte linnavalitsuse istung, kus arutati
aktuaalseid probleeme Saue
linnas, pakuti välja rida lahendusi ning elavate arutelude käigus leiti mitugi uut tahku, mida Sauel parandada või
arendada. Päris hulk ideid sai
selgitustega kirja pandud ning
hiljem esitati need volikogu-

le, lootuses, et mõned mõtted
leiavad ka päriselus rakendust. Näiteks peavad noored
oluliseks rajada Sauele koerte jalutusplats, korterelamute
juurde korv- ja jalgpalliplats,
lisaks tuleb pöörata tähelepanu teravatele infrastruktuuri
probleemidele. Loodetavasti
võetakse noorte häält kuulda
ja pööratakse esitatud valupunktidele tähelepanu.
Päeva pingelisim hetke
saabus, kui ootamatult tuli
noori jälgima uudistesaate
„Reporter“ võttegrupp. Ähmi
täis olid nii noored kui ka

linnajuhid. Naljaga pooleks
antud intervjuud olid nii mõnelegi esimeseks esinemiseks
telekaamerate ees.
Noored ise jäid päevaga
väga rahule ning said uue
kogemuse võrra rikkamaks.
Lisaks eespool nimetatuile
juhtisid sel päeval linna ka
Tanel Oberg, Siim Nuuma,
Mihkel Mäll, Mari Kareda,
Kätlin Vau ja Karmen Veerme. Tuult tiibadesse neile ja
teistele noortele, kelle kätes
on tulevikus võib-olla kogu
Eestimaa juhtimine! 
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Linnaelu
Linnavalitsuse 14. istung
Saue Linnavalitsuse 14. istung toimus
2. juunil 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Kütise tn 7 korterelamu haljastuse ja heakorrastuse rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 156/.
2. Kütise tn 7 korterelamu välispiirde ja tehnosüsteemide
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 157/.
3. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Puidu tn 16
(lammutamine) /korraldus nr 158/.
4. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Maastiku tn 8
/korraldus nr 159/.
5. Puidu tn 16 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 160/.
6. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Puidu tn 16
/korraldus nr 161/.
7. Maamõõtja tn 11 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 162/.
8. Kivikangru tn 7 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 163/.
9. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 164/.
10. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 165/.
11. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 166/.
12. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine, peretoetuste
maksmise peatamine ja jätkamine /korraldus nr 167/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 168/.
14. Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse 07.10.2009
korralduse nr 313 kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr 169/.
15. Hooldaja määramine /korraldus nr 170/.
16. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 171/.
17. Saue linna 2011. a eelarve koostamise üldtingimused
valdkondade ja hallatavate asutuste juhtidele
/korraldus nr 172/.
18. Saue linna 2009. aasta majandusaasta aruande
kinnitamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
19. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse maksmise
kord“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
20. Info
20.1. Matusetoetuse maksmine
Heli Joon esitas informatsiooni maikuus väljamakstud
toetuste kohta.
20.2. Raamatukogu suvised lahtiolekuajad
Otsustati nõustuda raamatukogu suviste lahtiolekuaegadega (1. juuni kuni 31. august: esmaspäeval, teisipäeval,
neljapäeval 10–18, kolmapäeval 10–19, reedel 10–17,
puhkepäevad laupäev ja pühapäev.
20.3. Kohaliku omavalitsuse ülesanded majanduskriisi
oludes.
Linnapea informeeris Saue Linnavalitsust kirjast ning
tutvustas Eesti Linnade Liidu ja valdade poolt tehtud
ettepanekuid kriisist välja tulemiseks.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 15. istung
Saue Linnavalitsuse 15. istung
(erakorraline) toimus 19. mail 2010. aastal,
päevakorras oli:
1. Riigihanke „Saue linna tänavate ja haljasalade
aastaringne hooldus“ (viitenumber 117917)
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkujate
kvalifitseerimine ja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks
tunnistamine /korraldus nr 173/.
2. Saue Linnavolikogu otsus „Loa andmine riigihanke
„Saue linna tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus“
(viitenumber 117917) hankelepingu sõlmimiseks“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Mäletades minevikku
mõtleme tulevikule

Rafael Amos
14. juuni keskpäeval paistis
Eesti kohal päike.
Sarnane ilm oli Eestis ka
kuuskümmend üheksa aastat
tagasi.
Täna oleme iseseisvad ja
turvatud, toona heideti meid
ikke alla ja asuti hävitama.
Kümme tuhat Eesti rahva
parimat poega ja tütart saadeti sinna, kust enam tagasi
ei tuldud ning nende viimsed puhkepaigadki on täpselt
teadmata.
Kõneldi natsionalismist ja
nõukogudevastasusest. Lubati helget homset ja veelgi
valgemat saia.
Meis taheti hävitada kodutunnet, meis sooviti põrmustada lootus.
Küüditatutest tulid kodumaale tagasi vähesed, ristideta hauad olid Siberisse jääjate

saatus. Ent need, kes naasid,
tõid endaga kaasa olulise sõnumi: ärge kunagi kaotage
lootust, sest anastajad just
seda ootavadki. Kui haihtub
lootus, kaob ka elujanu.
Elame jälle Eesti Vabariigis, määrame ise oma saatust
ja vaatame lootusrikkalt tulevikku. Ning kui masust ja
eluraskustest tingitud mured
meie meeli kimbutavad, ärgem kaotagem lootust! Nagu
rõhuv enamik neist, kes 69
aastat tagasi jäeti ilma kodust,
jäeti ilma lapsepõlvest, jäeti
ilma elust.
Olgu mälestus neist meie
paleuseks tulevikku.
Sauel on saanud kenaks
kombeks nii rõõmu- kui leinapäevadel asetada lilli ja
pärgi kiriku veeres asuva mälestuskivi jalamile.
Nii ka seekord — üleriigilisel leinapäeval. 

TEADE
31.05.2010 lõppes Saue linna Diapol Granite tootmisterritooriumi (Kasesalu tn 4, 10A
ja 10C ning neid ühendava reformimata riigimaa riba) detailplaneeringu 2. avalik väljapanek. Avalikustamisele kirjalikke ettepanekuid
ei esitatud.
01.06.2010 toimunud detailplaneeringu
avalikul arutelul juhiti tähelepanu sellele, et
kehtiva Saue linna Üldplaneeringu järgi on arenduspiirkondades ette nähtud sadevete juhtimine torustike kaudu. Detailplaneeringusse viiakse sisse vastav täpsustus.

TEADE
07.06.2010 lõppes Saue linna üldplaneeringu avalikustamise avalik väljapanek.
Ettepanekuid Saue linna üldplaneeringu
kohta tegi neli inimest.
Saue linna üldplaneeringu avalik arutelu
toimub 5. juulil 2010 kell 18.00 Saue Gümnaasiumi aulas Nurmesalu tn 9

Koolitoetus esimesse
klassi astujatele
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008
määrusele nr 44 „Saue linna lastetoetuste
maksmise kord“ ja Saue linna eelarvele makstakse Saue Linnavalitsuse poolt 2010. aastal
esimesse klassi astuvatele õpilastele koolitoetust 1000 krooni. Alates 2010. aastast ei
maksta traditsioonilist koolitoetust teistele
üldhariduskoolide õppuritele.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue linnas. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema
registreeritud elukoht Saue linna elanike registris.
Juhul, kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna
elanike registris, makstakse koolitoetust 50% kehtestatud
toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja
surnud vanemate kohta). Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub 2010. aastal esimesse klassi,
esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2010 kirjalik avaldus. Koolitoetus makstakse välja avalduses esitatud
arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november
2010.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Gümnaasiumi kantseleis, Saue Linnavalitsuses ja Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee/sotsiaalhoolekanne–avalduste
blanketid–koolitoetuse taotluse blankett/.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174
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Üks tõeliselt sportlik pühapäev
Tervisespordipäev toimus pühapäeval, 6. juunil Saue Jaanituleplatsil, üritus kuulus sarja „Sauelane
liikuma”. Südantsoojendav on see, et üritusest võttis osa ligi kolmsada aktiivset sauelast, kohale oli
tulnud nii noori kui ka eakamaid spordisõpru.
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Kell 12.00 avas päeva abilinnapea Rafael Amos. Showgrupp „Vikerkaar” juhatas
oma särava esinemisega
spordipäeva sisse. Liivaväljakul toimus avamäng Saue
Jalgpalliklubi ja AS-i Toode
vahel, jalgpallurid pakkusid
pealtvaatajatele palju elevust,
esimese värava lõi Saue Jalgpalliklubi, kes võitiski mängu
tulemusega 3:2.
Päev pakkus palju erinevaid tegevusi. Spordialade
parimaid autasustati karikate ja medalitega. Kõigil oli
võimalus osaleda korvpalli
vabaviske võistlusel, kus tuli
sooritada kümme vabaviset.
Absoluutarvestuses võistlesid omavahel kaks mängijat — Kert Kallasmaa ja Rene
Veltman, kes tabasid võrdse
arvu korve. Vabaviske võistluse võitis Rene Veltman, kes
tabas kümnest viskest üheksa — suurepärane!
Väga populaarseks osutus
rannavõrkpall, kus eelregistreerimise teiseks päevaks oli

üles andnud 12 võistkonda.
Turniiri mängiti kahes alagrupis kahel mänguplatsil.
Finaalmäng kujunes väga põnevaks, sest võistkonnad oli
võrdsed. Esimese Saue Rannavõrkpalli turniiri võitjaks
tuli võistkond „Maizi pulgad”
järgmises koosseisus: Peeter
Pukk, Indrek Raide, Rene
Veltman. Teise koha saavutas võistkond „K-V-R”: Kert
Kallasmaa, Vallo Bogtanov,
Rainer Allik. Kolmandaks
tuli võistkond „ Ansambel”:
Andres Pihlak, Märt Mägi,
Janar Pajo.
Vibu said huvilised lasta
„Sagittariuse” klubi juhendamisel. Nii mõnelegi sportlasele tuli üllatuseks, kui
suurepärane vibulaskja ta on!
Absoluutarvestuses
teenis
kõige enam punkte, olles kõige täpsem — Randy Korb.
Takistusjooksus tuli täita
neli lisaülesannet, milleks oli
„kotijooks” slaalomina, tõkete ületamine, käbide täpsusvisked ja lillede korjamine.

Kõik osavõtjad said antud
ülesannetega hakkama ja läbisid raja edukalt. Jooksu kõige
noorem osavõtja oli kahe- ja
kõige eakam 81-aastane. Kõige kiiremini läbis raja Saue
Suusaklubi esindav sportlane
Marko Pruus.
Palju põnevust pakkus ka
lapsekandmise võistlus: kandjad pidid, laps süles või seljas,
läbima ca 400 m. Esimese
koha saavutasid Martin ja
Maria Kristina Eerme, teiseks
tulid Marat ja Mikk Kazarjan
ning kolmanda koha saavutasid Ilmar ja Kert Räni.

Sarja „Sauelane liikuma”
kolmas hooaeg lõppes loosimisega, peaauhinna — ilmastikukindla telgi — võitis Külliki Trepp, kes oli osalenud
sarja kaheksal etapil. Hulgaliselt loosiauhindu jagati kõikide sarjast osavõtjate vahel.
Tänusõnad hea koostöö
eest sarja etappide läbiviimisel kuuluvad toetajatele: Saue
Linnavalitsus, Saue Koolihaldusasutus, Saue kehalise
kasvatuse õpetajad ja ujula
kollektiiv, LC Saue, orienteerumisklubi „Saue Tammed”,
Saue Suusaklubi.

Suur tänu neile, kes Saue
tervisespordipäeva edukale
toimumisele kaasa aitasid —
kohtunikele, treeneritele ja
juhendajatele, nimetame nad
siinkohal ära: Sirje Luberg,
Valdis Toomast, Elo Marika
Kongo, Kristel Tamm, Jaan
Toomingas, Hendri Korju,
Kristiina Sekljutskaja, Anu

Uusmaa, Kristin Nestor-Alviste, Kaisa Jaakson, Urmas
Joa, Mikk Toomel, Olev Baar,
Karmen Veerme, Elisabeth
Stein, Iti-Lee Neuhaus, Enely
Teidla.
Suur tänu ka kõikidele osavõtjatele! Üheskoos sportida
oli tore! 

Saue noortepäev — meeleolukas ja lustiline
5. juunil toimus Saue Jaanituleplatsil noorteüritus „Noorte mängud vabas õhus“. Sündmuse
eesmärgiks oli tutvustada erinevaid noorteorganisatsioone ja klubisid ning suvise vaba aja
veetmise võimalusi — eelkõige sai aga veeta meeldiva ja hariva päeva sõprade seltsis.
Silvia Kinger
Karmen Veerme
Noorteorganisatsioonidest
olid esindatud Youth For Understanding (YFU), Euroopa
Noored Eesti Büroo (ENEB)
ja LEO Laagri. Oma teenuseid
tutvustasid ja pakkusid Keila
karjäärinõustajad ning ilusalong Katz ja Petz. Saue Noortekeskuse telgis tehti tasuta
patse ja näomaalinguid ning
võimalik oli osta originaalseid
isetehtud ehteid.
Suurepärased ja humoorikad õhtujuhid Ragnar Uustal ja
Kristo Veinberg suutsid terve
päeva rahvast lõbustada ning
pakkuda külastajatele meeleolukaid hetki. Kui päevakavas
tekkis pisemgi paus, olid multifunktsionaalsed õhtujuhid
platsis ning kohapeal välja
mõeldud ideede realiseerimise
abil suudeti anda inimestele
energiasüst, mis andis tõuke
isegi inimpüramiidi moodustamiseks.

Õhtupoolikul
lahutasid
meelt noortebändid Börte,
Ketikoerad, Koficore ja õhtu
nael Melony Green. Mõnusat
muusikat pakkusid festivali
„Visioon“ esinejad ning väärt
vaatamist ka showgrupp Vikerkaar.
Päeva muutsid põnevaks
võistkondlikud mängud, mis
osutusid küllaltki populaarseks
ning lõbusaks. GPS-maastikumäng Nagu Nupud Laual pani
nii mõnegi mängija füüsiliselt
proovile, kuid pingutus tasus
end lõpuks kuhjaga ära, sest
uued kogemused ning auhinnad korvasid nähtud vaeva.
Meeskondlik proovilepanek
hiiglaslikul batuudil võttis
võhma välja isegi päevajuhtidel ning terve päeva kestnud
sumomatšid kõnelesid ise
enda eest.
Oma käega sai katsuda
MRC sisekrossiraja tsikleid,
uudistada Scania auto sisemust, tutvuda Kaitseliidu varustusega ning ületada oma

kõrgusekartust noortekeskuse
ronimisseinal.
Suur-suur tänu esinejatele, osavõtjatele ning külastajatele!
Ürituse õnnestumiseks panid oma õla alla MTÜ Sinimustvalge Saue, Saue Noortekeskus, Saue Linnavalitsus,
Saue Muusikakool, 360°,
Ecoauto OÜ, Teamwork Engineering OÜ, Event Centre

OÜ, Erato ja Suure-Jaani
Noortekeskus.
Eraldi tahame tänada järgmisi suurepäraseid aktiviste,
tänu kellele päev viperusteta
korda läks: Jüri Tümanok,
Erna Gerndorf, Kirke Kasari, Kristi Kruus, Monika Liiv,
Maret Pingin, Üllar Põld, Siivi Liivik, Signe Laar, Tanel
Oberg, Henri Heinsalu, Silvia
Kinger. 
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Festival Visioon tõi Sauele improvisaatoreid viiest riigist
Tänavune festival Visioon — järjekorras juba kaheksas! — toimus 2.–5. juunini. Kuulata sai
väga erinevat muusikat, festivalil osales 22 ansamblit viiest riigist, neljal päeval toimus 29
kontserti.
Kristiina Liivik

Festivali projektijuht
www.noortejazz.ee
Põhiteema „Akordion Jazzis“
pakkus mitut professionaalmuusikute kontserti kolmel
kontserdipäeval. Peaesineja
Zoltan Orosz Ungarist osutus mitte ainult suurepäraseks
mängijaks, vaid lausa geeniuseks!
Esimene päev, 2. juuni,
algas Teatri NO99 kohvikus
Avajämmiga, kus astus üles
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pop-jazz’i osakonna
ansambel. Ansambel üllatas
huvitava helikeelega kavaga,
kus oli tunda sünteesi jazzrockist ja elektronmuusikast.
Ansambel, koosseisus Jaak
Sooäär, Vladimir Võssotski,
Liina Amon ja Enno Kelp, juhatas sisse Jam Sessioni, millega liitus ka teisi muusikuid.
Valitses muusikalises mõttes
meeldiv tutvumispäev muusikute ja kuulajate vahel.
3. juunil Rahvusooperi
Estonia Talveaias toimusid
festivali Visioon avakontserdid. Estonia Talveaia ruume
kasutati festivali kontsertide
läbiviimiseks esmakordselt
tänu Harjumaa Omavalitsuste
Liidu toetusele.
Kuulata sai noorte ansamblite esitusi Eestist, Soomest
ja Hispaaniast. Meeleoluka
kavaga esines Duo Hurmio
Soomest. Ansambli andekas
akordionist Henna Tahvanainen ja laulja Anna-Lisa Hannula köitsid publikut teatraalsuse ja professionaalsusega.
Õde-vend Linda ja Karl Kanter avasid kuulajatele omamoodi maailma, kus muusikal
on väga oluline koht. Skunk
Kvartett Hispaaniast on praegu juba laineid lööv ansambel
Barcelonast. Nauditav oli kuulata professionaalselt kõrgel
tasemel ansamblit, kes on leidnud oma helikeele ja omapä-

rase stiili. Abraham’s Cafe on
Otsa-kooli bänd, kelle muusikas, nagu ka bändi pealkirjas,
on kuulda idamaiseid intonatsioone. Tegu on ainulaadse
ja väga omapärase noorte ansambliga, kus olulist rolli kannab akordionist Kaspar Uljas.
Talveaia kontserte rikastasid
Eve Pärnsalu laulu eriala õpilased, kes vaimustasid vokaalse võimete ja huvitava kava
poolest. Ansambel Sigmund
5 on väga omapärane ja loominguline kollektiiv. Koosseisu kuuluvad muusikud,
kes kõik mitte ainult ei mängi
muusikat, vaid lausa elavad
selle sees. Ansambli juht Kirke Karja peegeldab loovust
ja ideid. Väga veenvalt esines
ansambli kontrabassist, noor
neiu Mingo Rajandi. Tema
esinemine mõjutas paljusid
saalisviibijaid. Päeva lõpetas
ansambel Marjamaa Brothers,
kes on Visioonil juba vanad tegijad. Vendade Holger ja Mairo Marjamaale lisaks oli koosseisus uusi liikmeid — James
Werts bassil, Boriss Hrebtukov löökpillidel ja külalisena
laulja Uku Suviste.
4. juunil esineti ja kuulati
muusikat Sauel. Festivali kodukoht on ju Saue linn. Ilma
Saueta ei ole ka festivali.
Restoranis Loft Lounge avas
uksed kuulajatele ja esinejatele kell 15. Kauni interjööriga restoran üllatas positiivselt
ka külalisesinejaid. Visiooni
kontserdid Sauel õnnestusid
suurepäraselt, sest sel päeval
saabus festivalile veel uusi
esinejad Viljandist, Tartust ja
Lätist.
Päeva alustasid Saue Muusikakooli pop-jazz’i osakonna
noored Mairo Marjamaa ja
Tanel Liibergi juhendajamisel. Noored alustasid õpinguid
ja koosmusitseerimist Saue
Muusikakooli pop-jazz’i osakonnas alles 9 kuud tagasi.
Esineti huvitavalt seatud jazzi

Duo Hurmio Soomest.
standarditega. Saue Muusikakooli ansamblis esinesid:
Kristel Palts — laul, Andreas Vinkel — klahv, Gerta
Raidma — klahv, Kaia-Triin
Pääsuke — viiul, Mihkel
Ross — flööt, Sergei Vlassenko — bass, Inge Helene Pello — löökpillid, Janno Tomingas — löökpillid. Loodame, et
saame neist noortest kuulda ka
edaspidi!
Teine Saue noortest koosnev bänd on Meloni Green,
kes on Eesti publikule juba
tuntud. Omapärast väljenduslaadi ja stiili viljelev koosseis
mõjus veenvalt ja põnevalt.
Saue kontserte rikastas
Viljandi Muusikakooli vokaalansambel Arno Tamme
juhendamisel. 2009. aastal
tegutsemist alustanud grupp
köitis publiku tähelepanu huvitavate seadete ja kõrge vokaalse taseme poolest.
Viljandi Kultuuriakadeemia noored on Visioonil alati
oodatud, kuivõrd juhendaja

Raivo Tafenau ja Silvi Vrait Sauel.

Ain Agana meelest on I kursuse ansambli osalemine festivalil oluline ja vajalik noortele.
Tänu!
Riia Toomkoorikooli noored osalesid Visioonil kahe
koosseisuga — I ja IV kursuse
ansambliga.
IV kursus esitas sisuka ja
heal tasemel kava, mis oli ka
lõpueksamite peaprooviks. Samuti kahe ansambliga osales
sellel aastal Tartu Elleri kooli
pop-jazz’i osakond. Lembit
Saarsalu on mõlema ansambli
juhendajaks. Ansamblid esinesid meeleoluka ja elurõõmsa
kavaga.
Samuti kuulasime esinejaid
Hispaaniast ja Soomest.
Päeva kõrgpunktiks kujunes
Raivo Tafenau ja Silvi Vraidi
kontsert, mis avas akordionile
pühendatud kontsertide sarja „Akordion Jazzis“. Eriline
tähelepanu akordionile lähtub
Saue Muusikakooli akordioniaastast ning soovist tõsta akordion väärikate pillide hulka.
Raivo Tafenau on Eesti üks
tuntumaid saksofoniste, kes
esines festivalil Visioon hoopis akordionil. Raivo Tafenau
on tegelikult professionaalse
muusikahariduse omandanud
akordionistina Venda Tammani juures. Publikut tervitades
tänas Tafenau korraldajaid, kes
suunasid teda taas akordioni
kätte võtma ja improviseerima. Nädalaid harjutamist — ja
kontsert võis alata!
Suurepärane publik, meeleolukas õhkkond, ilus akordionimuusika ja tuntud meloodiad andsid kokku ühe rõõmsa
õhtupooliku. Lisaks kontserdielamustele said üllatuseks
kõik külastajad veel festiva-

litorti maitsta. Suur tänu Loft
Lounge’ile ja Saue linnale toetuse eest!
5. juuni —
festivali viimane päev
Hommikupoolikul sai osaleda
erinevates õpitubades. Õpitoad kujunesid rohkem muusika jututubadeks, kus mängiti oma muusikat ja räägiti,
kuidas keegi oma muusikani
jõudis ja ka plaadile suutis
salvestada. Workshop’id toimusid Saue Jazzistuudios, mis
ehitati 2005. aastal koostöö
tihendamiseks ja jazzmuusika
arendamiseks, just tänu festivalile Visioon. Õpitubade
külalistena olid seekord festivali peaesineja Zoltan Orosz
Ungarist ja Oleg Pissarenko
Tartust. Zoltan Orosz rääkis
oma ansamblist ja mängijate
muusikalise tausta erisustest.
Huvitav oli see, kuidas mängijad on üksteist muusikaliselt ja
loominguliselt mõjutanud.
Oleg Pissarenko rääkis oma
plaadi „Priilapse Ilm“ loomisest ja esitas hulga lugusid sellelt ja vanematelt plaatidelt.
Päev jätkus tõusvas joones.
Festivali Visioon osavõtjad
esinesid Jaanituleplatsil. Põnevaks osutusid Viimsi Muusikakooli Big Bändi ja Vendade
Nõmmanite Trio esinemised.
Vennad Nõmmanid on vanuses 11–14 aastat, neid juhendab tuntud jazzkontrabassist ja
festivali Nõmme Jazz korraldaja Toivo Unt.
Peaesinejate
kontserdid toimusid
KUMU auditooriumis
Kell 18 astus publiku ette Eesti üks paremaid akordioniste

Jaak Lutsoja koos ansambliga:
Iljo Toming kitarril, Meelis
Vind klarnetil ja bassklarnetil,
Arno Kalbus rütmipillidel ja
Tanel Liiberg kontrabassil.
Uus kava sisaldas huvitavaid omaloomingulisi improvisatsioone ja ajarännakuid.
Veidi ebatraditsiooniline koosseis lisas värve ja põnevust.
Selle muusikalise materjali
põhjal valmib sügisel ka helikandja.
VIII
Rahvusvahelise
Noorte Jazz-improvisatsiooni festivali Visioon tipphetkeks kujunes Ungari tippakordionisti Zoltan Orosz
Trio esinemine.
Ansambel alustas erinevate maade tuntud meloodiate
töötlustest. Vaimustava pillivaldamise ja lausa uskumatu
tehnikaga Zoltan Orosz tõstis
pinget ja tempot iga järgneva
palaga! Publiku reaktsioonist
oli tunda, et tegu on tippmängija ja vaieldamatult suure virtuoosiga.
Kontserdi lõppedes aplodeeris publik püsti seistes ja
hüüdis „Bravo“. See oli ürituse meeldejääv ja kõige suurem
kingitus!
Täname kõiki abilisi ja toetajaid!
Festivali Visioon 2010 toetasid: Eesti Kultuurkapital,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Saue linn, Hispaania Saatkond, Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa Ekspertgrupp, Kultuuriministeerium, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Eesti Jazzliit, Rahvusooper Estonia, Hotell St Petersbourg, Restoran
Loft Lounge, Ungari Instituut,
Is Music Team, ERR.
Kohtumiseni aastal 2011!
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Huvitegevus
Klaveriõpilased esinesid edukalt
IX Rudolf Tobiase nimelisel
rahvusvahelisel konkursil
Saue Muusikakooli klaveriosakond osales sel aastal
esmakordselt Rudolf Tobiase 137. sünniaastapäevale
pühendatud rahvusvahelisel konkursil Hiiumaal väikeses
rohelusse uppuvas alevikus Käinas.
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Kuhu viis meid
Vene romansi konkurss!
Maikuu keskpaigas oli Saue Gümnaasiumil taas kord
võimalus osa võtta Vene romansi konkursist. Ühtlasi oli
see ka võimalus saada osa Vene kultuurist ning puutuda kokku millegagi, millest üks tavaline tänapäeva
noor eestlane veidi kaugeks jääb.

Terje Mäss

Saue Muusikakooli klaveriõpetaja ja õppealajuhataja
Hiiumaa on helilooja Rudolf
Tobiase sünnisaar, kus helilooja elas esimesed kaksteist
eluaastat.
Rudolf Tobiase nimeline
konkurss toimub alates 1993.
aastast iga kahe aasta tagant
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses ning seda korraldab MTÜ
Rudolf Tobiase Selts. Sel aastal toimus konkurss 27.–28.
mail.
Konkursi eesmärgiks on
propageerida R. Tobiase ja
teiste eesti heliloojate klaveriloomingut,
süvendada
muusikaõpilaste ja õpetajate
ühtekuuluvustunnet ning anda
esinemiskogemust väikeste
koolide klaveriõpilastele.
Konkurss on mõeldud lastele vanuses 8–19 eluaastat.
IX Tobiase konkursil osalesid viieteistkümne muusikakooli klaveriõpilased üle Eesti
ning Saksamaalt Rügeni Muusikakoolist.
Õpilased pidid esitama neli
teost — mis ei ole sugugi kerge ülesanne! — R. Tobiase,
J. S. Bachi, R. Schumanni,
P. Tšaikovski, F. Mendelssohni, E. Tambergi, U. Sisaski ja
R. Pajusaare loomingust.
Konkurssi hindasid Marju
Roots (Tallinna Muusikakeskkooli klaveriõpetaja), Riine
Pajusaar (Keila Muusikakooli klaveriõpetaja/ konkursi
kohustusliku pala autor), Arvo
Haasma (Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse
viiuliõpetaja,
muusik), Anders Gabriel
Sundström (Ahvenamaa Marienhamni Muusikainstituudi
klaveriõpetaja).
Meie koolist võtsid konkursist osa kuni 12-a vanuserühmas Brita-Liis Oruste (õp
Elina Seegel) ja Johhan Rosenberg (õp Terje Mäss) ning
13–14-a vanuserühmas Eliise
Lind (õp Gerli Kirikal).
Et veidi konkursiteemast
kõrvale kalduda, pajataksin
meie sisukast kahepäevasest
reisist veel mõndagi.
Lisaks muusikaelamustele
kasutasime maksimaalselt ära
kogu vaba aja, et Hiiumaad ja
selle vaatamisväärsusi nautida. 27. mail käisime Kärdlas
Hiiumaa Muuseumi kunsti ja
käsitöö näitusel ning tutvusime 19. saj algusest kuni 1938.

aastani tegutsenud uhke kalevivabriku ajalooga.
Kohapeal, Käinas külastasime Rudolf Tobiase majamuuseumi, kus meid juba
eemalt tervitas tulbisülemiga
muuseumi hea haldjas Virve
Krimm. Vanaproua juhatas
meid lahkelt muuseumitubades ning andis ülevaate
perekond Tobiase elust-olust
ja sugupuust. Lisaks saime
teada, et pr Virve Krimm on
tuntud vene- ja ingliskeelse
kirjanduse tõlkija ning on kolinud Tallinnast Hiiumaale 13
aastat tagasi. Meeldejääv oli
Virve Krimmi vastus küsimusele, kas ta on eluga Hiiumaal
rahul. „Nüüd on mul mitu
hektarit vaba taevast pea kohal
ja lapsepõlve karjamaad meenutav murulapike koduõues,”
sõnas Virve Krimm.
Rudolf Tobiase muuseumist viis meid Käina südamesse tagasi imekaunis õitsevate
õunapuude allee.
27. mai õhtul jõudsime teha
veel väikese tiiru Kassaril.
Külastasime Orjakul linnuvaatlustorni, nägime vahvaid
määgivaid lambaid ning jalutasime Sääre tirbil.
Öö veetsime Käinas Tondilossi öömajas, kus perenaine Vaike Rannu võttis meid
südamlikult vastu. Meie kasutuses oli maja teine korrus,
kus tundsime end mugavalt ja
väga koduselt.
28. mai hommikul kell 9 algas klaveriõpilaste konkurss.
See päev viis meie õpilased
võistlustulle, õpilased esinesid
loosiga tõmmatud numbrite
järjekorras.
Saue Muusikakooli õpilastest astus esimesena üles Johhan Rosenberg, kellel juhtus
kava esituse käigus mõningaid
äpardusi, aga oma vahetu oleku ning musikaalse esitusega
jäi ta nii kuulajaile kui ka žüriile meelde. Teisena mängis
Brita-Liis Oruste. Brita-Liis
mängis kõik neli lugu heade
karakteritega, musikaalselt ja
tehniliselt täpselt, tänu sellele
mõjus kogu kava terviklikult
ning laitmatult. Eliise Lind
esines samuti väga hästi. Eriti
toredasti õnnestus tal R. Pajusaare pala „Näkid mürgeldavad”. Tehniliselt, stiililiselt

Sel aastal juba 5. korda toimunud Vene romansi konkurss
leidis aset Estonia Talveaias. Saue Gümnaasium oli seekord
esindatud lausa kahekordselt: mina isiklikult osalesin seal
juba kolmandat aastat, minu kitarrisaatja Merilin ning poisteansambel — koosseisus Ragnar, Tanel, Ardo, Peeter, Keit ja
Joosep — aga alles esimest korda. Saue Gümnaasium on osa
võtnud kõigist viiest konkursist. Ja alati on vene keele eest
hoolt kandnud õpetaja Jelena Laanjärv ning koosvalitud laulud on selgeks õpetanud Grete Põldma, kes on osanud lisada alati mingi huvitava nüansi lauludesse. Kui võrrelda selle
aasta konkurssi eelmistega, siis oli märgatav erinevus publiku
rohkuse suhtes. Ka konkurents oli kõvasti kasvanud. Et aga
oli ka üsna kuum suveilm, siis polnud just kõige mugavam
palavas inimesterohkes talveaias esineda. Sellest hoolimata esindasime Sauet väga edukalt, saavutasime Meriliniga
3. koha, poisteansambel sai eripreemia humoorikuse eest.
Peale auhinnameenete saime ka palju kommentaare ja kiidusõnu. Kõige meeldivam oli aga see, et ei autasustatud ainult
esikolmikut, vaid toodi kõik esinejad eraldi välja ning jagati ka
kasulikke õpetussõnu.
Kui konkursist oli möödas mõni päev, saabus üks meeldiv
uudis. Nimelt romansikonkursi esikolmik ja Saue poisteansambel said võimaluse esineda ka Solarise keskuses toimuval üritusel Maailma siniseim esmaspäev. Suures kaubamajas esinemine pole aga just kõige roosilisem. Kogu selle
lärmi sees oli väga raske end rahvale kuuldavaks teha, sest
helisüsteemid olid kohati väga „paigast ära“. Kuid siiski saime
enam-vähem hästi oma esinemistega hakkama.
Kõige lõpuks kutsuti meid ka Vene saatkonda. See pakkumine tekitas meis väga palju huvi, sest keegi esinejatest polnud seal varem käinud. Saatkonna pidulikus saalis oli kaetud
väike suupistelaud. Selles samas saalis toimus ka kontsert,
kus esinesid professionaalse rahvusvahelise Vene romansi
konkursi osavõtjad ja laureaadid. Me olime üsna vapustatud
nende professionaalsusest. Kõik esinejad olid võrdväärselt
väga head oma võimsate häälte ja tugevate emotsioonidega.
Romansid olid ideaalselt välja lauldud nii duettidena kui ka
soolona. Võis selgesti näha, kui südamega nad oma laulmist
võtsid. Romansid on tõelised vene hinge väljendajad ning ühel
põhjamaalasel on neid ehk lõpuni raske mõista ja laulus olevat emotsiooni ja tundepuhangut edasi anda. Kõige paremini
jäi aga meelde viimane laul, „Valge akaatsia“, mis oli ainsana
mulle tuttava viisiga, ning et seda esitasid kõik lauljad koos,
siis kõlas see võimsamini, kui osanuks oodata.
Kogu üritusele tagasi vaadates peame tunnistama, et oli
pingeline, muljeterohke ja meeldejääv kogemus.
Loodame, et aasta pärast jälle!

ja muusikaliselt nõudlikud
J. S. Bachi „Prelüüd ja fugett”,
R. Schumanni „Mai, armas
mai” ning R. Tobiase „Alpiidüll” kõlasid nii noore pianisti
esituses päris veenvalt.
Konkursipäev lõppes kõige tublimate autasustamisega.
Kõik kõrgele kohale tulnud
õpilased said rahalise preemia:
I koht 1500 krooni, II koht
1000 krooni ja III koht 500
krooni. Võitnud õpilaste õpetajatele oli rahaline preemia
500 krooni.
Kuni 12-aastaste vanuserühmas saavutas I koha Liisa
Marrandi (õp Anne Laimets)
Türi Muusikakoolist, II koha
Brita-Liis Oruste (õp Elina
Seegel) Saue Muusikakoolist, III koha Xenia Fedorov
(õp Marina Lebedeva) Rügeni
Muusikakoolist.

13–14-aastaste vanuserühmas saavutas I koha Johanna
Jahnke (õp Marina Lebedeva) Rügeni Muusikakoolist,
II koha Katarina Ilves (õp
Diana Gromova) Loksa Muusikakoolist ja III koha Eliise
Lind (õp Gerli Kirikal) Saue
Muusikakoolist.
Loodetavasti avaneb meil
aastal 2012 järjekordne võimalus R. Tobiase konkursil
edukalt osaleda ning Saue
Muusikakooli head klaveriõpetamise taset esitleda.
Täname MTÜ-d Rudolf
Tobiase Selts.
Suur tänu Saue Muusikakooli õpilastele ning õpetajatele eduka esinemise eest
konkursil!
Eriline tänu Eve-Mai
Orustele!

Kristel Palts, Saue Gümnaasiumi 10. A klassi õpilane
Merilin Nurmsalu, Saue Gümnaasiumi 10. B klassi õpilane

Õpetajana omalt poolt tahaksin tänada õpilasi, kes leidsid
aega ja võimaluse konkursil kaasa lüüa! Eriti tahan tänada
ansamblipoisse RAGNAR UUSTALIT, PEETER KAREDAT,
TANEL OBERGI ja ARDO PIKKARIT, kes lõpetasid sel perioodil 12. klassi! Suur-suur aitäh teile! Ja muidugi palju tänu lõbusale „saksa keele poisile“, KEIT MARJAMAALE, kes pidi laulu
tarbeks vene keelt õppima, ning tublile kitarristile JOOSEP
TALUMAALE!
Jelena Laanjärv
Vene keele õpetaja
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Noored
Ilus oled, Eestimaa!

Saue Noortekeskuse suvi
on projektlaagrite päralt

Arvan, et paljud on minu väitega nõus: Eestimaa on eriti ilus
kevadel — aprillis-mais, kui kõik ärkab elule, päike teeb
kõrgemaid kaari ning meri ja taevas on hingekriipivalt kaunid!
Jelena Laanjärv

Saue Gümnaasiumi õpetaja-metoodik
Seda teades, on ometigi nii
hellitav kuulda kiidulaulu
oma maa ja looduse kohta
meie külalistelt. Aga just vaimustuse meie ilusast puhtast
loodusest, kaunist pealinnast
ja imelisest Balti merest viisid endaga kaasa viis ukrainlast: 12.–20.maini viibisid
Saue Gümnaasiumil külas 4
õpilast, vanuses 10 kuni 13, ja
üks õpetajanna meie sõpruskoolist, Kozeletsi Gümnaasiumist nr 1, mis asub Tšernigovi oblastis Ukrainamaal.
Külaliste päevad möödusid kiiresti, sest olid pikitud
täis kõikvõimalikke reise,
külastusi, meelelahutust ning
muidugi ka uusi teadmisi.
Tutvuti meie kooliga, külastati tunde, räägiti kooliharidusest meil ja Ukrainas. Saadi
osa Vene romansside konkursist, teatrietendusest „Meie
kino laulud“, jalutati ja tutvuti

Tallinna vanalinnaga, külastades kõiki põhilisi muuseume ja vaatamisväärsusi. Oma
silmaga käidi kaemas Haapsalut, Padiset ja Paldiskit.
Koos Leigaritega tantsiti vabaõhumuuseumis ning kohalike lastega peeti piknikut ja
hüpati seninägemata mõnusal
batuudil. Puutumata ei jäänud
Kalev SPA veed ega soe Paralepa rand. Suurima elamuse
said ukrainlased aga purjekaga Pirita lahel seilates ja
tõelisi „makarone meremehe
moodi“ maitstes! Kõige suurem tänu kuulub külalistega
tegelenud ja neid vastu võtnud inimestele, eriline tänu
abikäe eest kuulub kindlasti
perekond Ladvale.
Meeliülendavaks
kujunes Aleksandrale, Aljonale,
Timofeile, Jaroslavile ja nende matemaatikaõpetaja Olgale kohtumine kaasmaalaste-

ga: tänu hr Amosele külastati
Ukraina Vabariigi Saatkonda
ja Kasakate ühendust. Väga
meeldis neile vastuvõtt ka
Tallinna Ukraina Kreeka-Katoliku Kolmekäelise Jumalaema kirikus.
Igal sammul kuulsime vaimustunud repliike meie maa
ja rahva kohta. Külalised olid
tänulikud ja lummatud kõigest, mida kool ja neid vastu võtnud õpilased-õpetajad
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pakkusid. Tore on tegelda
inimestega, kes hindavad sinu
kodukohta ja tänavad sind
eelkõige oma säravate silmade ja õnneliku naeratusega.
Need kuuluvad teile, head
pered, kes te andsite endast
parima!
Jääme ootama meie õpilaste Kaia-Triin Pääsukese, Elyse
Babajevi ja Kristin Josephine
Ladva sügisesse jäävat vastukülaskäiku Ukrainasse. 

7. juunil alustas taas töömalev. Tänavu töötab töömalevas 65 noort kahes vahetuses.
Esimene vahetus töötab juunis, teine vahetus augustis. Teeme ikka Saue linna heakorratöid: koristame metsaaluseid,
puhastame teeääri umbrohust, aitame üksikuid vanainimesi
aiatöödel. Tööd pakuvad malevlastele Saue linn, koolihaldusasutus, noortekeskus ning lasteaed.
Tänavu toimub ka malevlaste vaheline võistlus — selgitame välja paremad nii töötamises kui ka vaba aja programmis
osalemises. Tubli töö ja aktiivse töövälise tegevusega koguvad malevlased oma tiimile lisapunkte. Mida rohkem osaled,
seda suuremad on võiduvõimalused!
Nii saavad malevlased osaleda Noortekeskuse poolt pakutavas meelelahutusprogrammis: 8. ja 15. juunil on savipäevad, 9. ja 10.juunil on kunstipäevad ja noortekeskuses saab
mängida erinevaid mänge. 11.juunil aga toimub malevlastele
jalgrattamatk Paldiskisse.
Võistluse lõpetab 16. juunil toimuv SUUR VÕISTLUS ja autasustamine.
18.–19. juunil on aga tublimatele auhinnareis Kihnu saarele.
Reisikulude katmiseks kirjutasime projekti Eesti Noorsootöö Keskusele ja saime ka rahastuse.
Tuhat tänu kõigile asutuste juhatajatele, kes maleva korraldamisele kaasa aitavad! Eriline tänu Inger Urvale, Diana Kooskorale, Andra Saluteele ja kõigile koolitädidele ning lasteaia
õpetajatele!
Töömalev lõpetab ja 28. juunil alustab linnalaager. Linnalaagris osaleb tänavu 25 7–11-aastast last, tänaseks on kõik
laagrikohad juba hõivatud, soovijaid oleks olnud ilmselt rohkem, kui rühma mahub.
13. juulil alustab kunstilaager, mis on erakordselt populaarne — esimesed 60 osalejat registreerub juba esimese paari
nädalaga. Kahjuks ka sellesse laagrisse pole enam vabu kohti.
26. augustil alustab töömaleva II vahetus. Loomulikult on
siingi kõik kohad täis.
… ja nii on tööd täis kogu noortekeskuse suvi!
Tavapäraseks tööks avame uksed jälle septembri algul.
Päikeselist ja tegusat suve kõigile sauelastele!
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja

Saue Huvikeskuse Kunstipäevad
Kloogaranna Noortelaagris möödusid tegusalt

Raamatuaasta 2010 Saue
Gümnaasiumi algklassides

Virve Laan

Sama peab ütlema ka lõppenud õppeaasta kohta — meie vahvad õpilased ei vedanud meid kordagi alt ning osalesid alati
rõõmsameelselt kõikidel üritustel.
2010 on lugemisaasta ning just see ongi olnud sellel õppeaastal algklassides meie ürituste alustala — oleme paljud
oma tegemised just lugemise ja raamatutega kokku viinud.
Märtsis toimus eesti keele nädala raames deklamaatorite
konkurss, kus esitusele tulid just lugemis- ja raamatuteemalised luuletused. Oli ikka elevust küll, kui laval esinesid teiste
seas kostümeeritud Pipi, Harry Potter, Saabastega kass ja
Vahtramäe Emil!
Aprillikuus toimus traditsiooniline algklasside teatripäev,
kus sel aastal valisime samuti lugemisteemalisi etteasteid —
klassid esitasid näidendeid raamatute või muinasjuttude
põhjal. Näha oli pokusid, maa-aluseid mehikesi, õlepullikest,
koll Kallit ja kadunud tedretäppe. Õpilased olid õpetajate juhendamisel hakkama saanud vahvate etteastetega ning on
näha, et lapsed naudivad ja ootavad oma klassi etteastega
esinemist väga.
Ka emadepäeva nädal oli sisukas. Pakkusime emadele
juba teist aastat järjest võimalust olla ise õpetaja – tutvustada
tunnis oma ametit, hobi või huviala. Lisaks toimus traditsiooniline emadepäeva kontsert ning panime üles kauni näituse.
Sel aastal olid näitusel postrid emade lapsepõlve lemmikraamatutest ja need said väga vahvad! Mis on parem viis last
lugema meelitada, kui emaga koos meisterdada poster ema
lemmikraamatust?! Ka kontsert „Ema, loe mulle...” oli pühendatud lugemisele ja raamatutele. Pärast kontserti valmisid
emade ja laste ühistööna klassis vahvad luuletused erinevate
raamatutegelaste kohta, mis ühiselt aulas ette kanti.
Selline lugemist ja raamatuid täis on olnud Saue Gümnaasiumi algklasside kevadpoolaasta. Oktoobrikuus ootab ees
Raamatuaasta 2010 lõpetamine, millest tõotab algklassiõpetajate koostöö tulemusena tulla taas põnev üritus. Kahtlemata soovib kogu Saue Gümnaasiumi algklassiõpetajate
kollektiiv väga tänada kõiki lapsevanemaid, kes meie pööraste ideedega aastast aastasse ikka ja jälle on kaasa tulnud.
Kohtumiseni taas sügisel!
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja

Saue Huvikeskuse Huvitegevuse juht
8.–10. juunini kestis meie
laagrielu Kunstistuudio ringide õpilastele.
Päevad olid täis tegevust
ja elamusi. Tehti maakunsti,
meisterdati ja maaliti rannas
merevaateid. Igaüks läks koju
enda maalitud ja raamitud pildiga. Raami meisterdamiseks
ja skulptuuri tegemiseks leidus männimetsa all looduslikku materjali küllaga, haamridnaelad ja nöörid-lõngad olid
meil endil kaasas. Kunstielu
vaheldus sportlike mängude-

ga, sest mis suvi see ikka on,
kui väljas liikuda ei saa! Mängiti ka mõttemänge — rendžut
ja gomokut. Turniiri kolm paremat said koguni Kloogaranna Noortelaagri eriauhinnad.
Õhtuid sisustasid seltskondlikud mängud, sääsejaht ja luuremäng. Ilmaga oli meil väga
vedanud ja kõik plaanitu sai
tehtud. Kunstitegevuse lõpetuseks toimus laagri mängude
maja terrassil kunstinäitus,
kuhu iga laps valis oma kõige
ilusama pildi ja metsamater-

jalist skulptuuri. Näitust said
vaadata kõik laagri rühmad.
Laagrist lahkudes tegime väikese bussireisi Paldiskisse.
Käisime pankrannikul ja tegime tiiru linnas ja sadamas
ning külastasime Eesti Kaitseväe
Rahuoperatsioonide
Keskust Paldiskis, kus meile

näidati lahingrelvi ja soomukeid. Sõdurielu argipäeva ja
reegleid tutvustas meile nooremseersant — kena noor
neiu kaitseväe mundris. Uue
kogemuse võrra rikkamana
sõitsime kodu poole.
Head suvevaheaega kõigile! Kohtume taas septembris.

Saue Gümnaasiumi algklassidel on olnud töine, tegus ja üritusi täis õppeaasta. Meie kooli algõpetusel
on hulk toredaid, juba traditsiooniks saanud üritusi,
mida lapsed alati innuga ootavad ning milles aktiivselt osalevad.
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Mitmesugust
Imeline käsitöönäitus
21. mail avati Saue Päevakeskuses käsitöönäitus,
kauneid meistriteoseid oli võimalik vaatamas käia
kuni 24. maini.

Näituse eestvedajad olid Viive Ehrberg ja Helmi Aulik, kes
viibisid kogu näituse vältel päevakeskuses ja olid valmis külastajate küsimustele vastama. Prouade endi töid oli samuti
võimalik näitusel imetleda.
Näitus avati naisansambli „Rukkilill” laulu saatel. Mitu ansambli liiget on ise aktiivsed käsitööringis osalejad, seetõttu
tulid esitusele just nende lemmiklaulud.
Tehnikatest olid esindatud heegeldamine, kudumine, lapitehnika, rišeljöö-tikand, Norra rahvustikand Handanger, kirjutikand, viltimistehnika. Valmistatud oli nii patju, tekke, kampsuneid, linikuid kui ka kotte. Erilist kiitust vääris kindlasti Jane
Põldmäe Kuusalu rahvariiete komplekt ning Liia Feldmanni
etnograafilise mustriga õlarätik. Teised tublid käsitöömeistrid
olid Elle Söödi, Helju Kaiste, Elsa Aal, Kaarin Hiljandi, Linda
Arulepp, Vanda Rauniste, Ilmarine Udris, Mare Silber, Diina
Toomik, Urve Leemann ning Ellen Okkas.
Külastajaid oli palju ja keegi neist ei olnud kiidusõnadega kitsi. Kõigil oli võimalus oma emotsioonid paberile panna,
nimelt on käsitööringil oma külalisteraamat. Sealt võis leida
ainult positiivseid sõnu ja mõtteid, sest tehtud tööd olid tõesti
klass omaette.
Saue Päevakeskus

Seeniortantsupidu Rakveres
28. mai hommik. 9.45 väljus buss Sauelt ja võttis suuna Rakverre, lastiks seeniortantsijad Kiilist, Sakust,
Loolt ja Sauelt.

Tammetõrulased pidasid
hooaja lõpupidu

Saue Lions-klubi
lõpetab hooaega

Pensionäride klubi Tammetõru on tegutsenud 19 aastat, millest 14 aastat on seda juhtinud Maie Uhtlik.
Koos käiakse päevakeskuses, kuhu on kutsutud esinema rida tuntud inimesi.

Kui mai lõpp ja juuni algus on tavaliselt kõige tärkamise aeg, siis lions-liikumises on see aeg just joone allatõmbamine mööduvale tegevusaastale.

Tammetõru koosviibimistel on osalenud Maret Maripuu,
Hardo Aasmäe, Madis Milling, Ain Seppik jt. Meelelahutuslikus osas ei puudu kunagi Harald oma akordionimänguga. Kui
kerkis üles küsimus hooaja lõpupeost, siis kõigi heakskiidu
pälvis Maie ettepanek korraldada see vabas looduses tema
enda Ale tänava koduaias.
Aeda sisenedes kohtusime pruuni sõbraliku kutsuga, kes
aga haukuda ei osanud, sest on haruldaselt tõepärane keraamiline skulptuur. Kaunist aeda, mis kolm aastat tagasi
peaministri aukirjagi pälvis, lähemalt kaemata ei jätnud vist
mitte keegi. Esmajoones püüdsid pilku kaunid lupiinid ja tulbid. Loomulikult sõltub selle imeilusa aia üldilme korralikult
hooldatud murust. Et meie koosviibimine toimus Eesti lipu
päeval, siis algas see lipu masti heiskamisega, laulu „Eesti
lipp” saatel. Lipu heiskamine usaldati peo peremehele Karlile.
Oma avakõnes rõhutas abilinnapea Rafael Amos, et möödub
126 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl. Üksikasjaliku ülevaate andis ta aga lipu tekke ajaloost. Kuna Amos
oli vabariigi iseseisvuse taastamise ajal ajakirjanik, siis avanes tal võimalus olla kõikidel tollastel üleriigilistel tähtsatel
üritustel ja seista isegi Pika Hermanni tornis sinu-must-valge
lipu esmasel heiskamisel. Kaasas oli tal aga — selleks, et meile näidata — ülimalt kallis suveniirlipp, mida ta oli lehvitanud
kuulsal Hiina müüril!
Päeva muutsid veelgi pidulikumaks oma esinemisega külalised Pelgulinna Rahvamaja 8-liikmelisest ansamblist, kuhu
kuulus ka Maie. Tore oli näha neid kaunites rahvariietes!
Lauldi ja tantsiti. Iga laulu järel kutsuti keegi pealtvaatajatest
tantsuringi. Tänusõnade ja tugeva aplausi saatel ulatati Tiiu
Kreetele, ansambli juhile, lillekimp.
Järge ootas sünnipäevaliste õnnitlemine. Neid oli ühtekokku neli ja kõige vanem neist, Salme, 88-aastane. Parimate
õnnesoovide ja omaloomingulise laulusalmi saatel sai sünnipäevalaps Tiiult nelgiõie, Marve aga kinkis omakorjatud maikelluleste kimbu.
Ja siis istusime laua taha, särisevate grillvorstide eest hoolitses Karli, salatid ja muu toidupoolis oli igaühel endal kaasa
võetud. Meelelahutusliku osa eest kandis hoolt Avo trio. Nende helide saatel keerlesid tantsupaarid isegi aiateel. Kellel
aga tantsulusti polnud ja ilmale sobilik riietus puudus, võis
soojas ruumis kohvitassi taga juttu vesta ning oma argimurede-rõõmude ja probleemidega abilinnapea Rafael Amose
poole pöörduda.
Värskes õhus veedetud tunnid tekitasid hundiisu ja grillvorstid, salatid ja muud paremad palad kadusid kõhtu nagu
vesi kerisele. Tunnid möödusid kiiresti — vesteldes, piduroogasid maitstes ja tantsides. Iga pidu lõpeb kord … nii ka sel korral, aga rõõm kordaläinud ilusast peost jääb kauaks meelde.
Südamlikud tänusõnad peo korraldajatele Maiele ja Karlile, Avo triole suurepärase muusikalise elamuse loomise eest
ja ka linnavalitsusele, tänu kelle toele see tore pidu teoks sai!
Armand Nagel

Piidlesime bussiaknast taevast, mis oli nutuselt hall. Kui ainult vihma ei tuleks! Ei tulnudki. Võib-olla aitas ühe senjoriita
vihmaloits.
Rakveres tegime kaks auringi ümber Vallimäe, kuid pidukohta üles ei leidnud. Viimaks saadeti meile ristteele vastu ja
kohal me olimegi.
Tantsuplats koos laululava ja pisikese kohvikuga asus
mäeveergudega varjatud lohus. Oli mõnusalt soe ja kena.
Kohal olid tantsijad Lääne-Virumaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Põlvamaalt, Rapla- ja Hiiumaalt. Külakosti tõid arvukad
tantsurühmad Lätist ja Soomest.
Päike pani särama tantsijate kaunid kostüümid ja hea
muusika toetas tantsusammu.
Tähelepanuta ei jäänud ka Saue senjoriitade nooruslikult
särtsakas riietus. Ikka küsiti, kes oleme ja kust tuleme.
Esinemiste vaheajal sai mõnusalt jalga keerutada ansambli „Musa Box” muusika saatel.
Head tuju jätkus tagasisõidukski. Lõbusa laulu saatel möödus kodutee kiirelt.
Oli tore päev!
Silvia Annus

Juuni Keila Miikaeli koguduses
• 20. juuni kell 11.00 — 4. pühapäev pärast nelipüha
LASTE RISTIMISPÜHA jumalateenistus. Armulauda pole!
• 27. juuni kell 11.00 — 5. pühapäev pärast nelipüha
AUGSBURGI USUTUNNISTUSE 480. aastapäeva jumalateenistus armulauaga. Jutlustab õp mag Vallo Ehasalu
„Issand ütleb: Otsige mind, et te jääksite elama!“ /Am 5:4/

18. juuni 2010

Silver Arrak
võitis fotovõistluse
Saue noormees Silver Arrak tunnistati üldvõitjaks fotovõistlusel ,,Eesti lipp maailmas”. Fotovõistluse korraldasid Eesti
Noorsootöö Keskus ja Eesti Kodu-uurimise Selts. Silver õpib
Mereakadeemia Merekoolis ja töötab Saue Noortekeskuses
vabatahtlikuna.
Foto on tehtud Kaukasuse mäestikus, 4200 meetrit (Prijut 11), teel Elbruse tippu.

Juba väljakujunenud tava järgi organiseerib iga tegevpresident
juuni esimesel nädalal klubi liikmetele ja nende leedidele tegevusaastat kokku võtva istumise või väljasõidu. Seekordne n-ö
joone allatõmbamine toimus meie klubi presidendi Urmas Paisniku eestvedamisel Saue Mõisa pargis. Õhtu oli küll päikseline,
kuid selle suve algusele omaselt külma tuulega.
Mida meeldejäävat toimus meil möödunud tegevusaastal?
Esitan lühikese kokkuvõtte.
Klubi uus hooaeg avati septembris, toimus avakoosolek ning
seati paika hooaja plaanid ja eelarve. Mõtete kogumine eelseisvaks Charter Night’i läbiviimiseks. Käivitus heategevuslik kampaania “Tere sõber — Igale lapsele kodu”. Tänu Saue inimestele
on toetatud seda üritust juba rohkem kui 4000 krooniga.
Koosistumine Saue Naisseltsiga arutamaks võimalikke
ühisettevõtmisi.
LC Saue liikmed olid abiks Saue Ööjooksu läbiviimisel. Käidi
abiks Pivarootsis kiviaedasid ehitamas.
Oktoobris korraldati klubisisesed meistrivõistlused
bowling’us, et välja selgitada klubi meister ning koostada võistkond XVI Lions-bowling’u turniiriks. Charter Night’i toimkonna
moodustamine.
Novembris toimus Saue mõisas klubi aastapäevaüritus Charter Night. Kohal olid külalised naaberklubidest LC Laagri ja LC
Keila ning Soomest LC Helsinki–Mannerheim ja LC Kannelmäki.
Heategevuslik loterii. Osalemine XVI Lions-bowling’u turniiril.
Detsembris aidati kaasa Jõululaada korraldamisele koos
Saue Naisseltsiga.
Jaanuaris osalesid klubi liikmed LC Helsinki–Mannerheim’i
klubi Charter Night aastapäevaüritusel Helsingis.
Veebruaris toimus kohtumine „Huvitava inimesega“.
Märtsi koosolek toimus Saue Gümnaasiumis, kus algatuseks
tunnike ujulas ja siis info gümnaasiumi direktorilt Jaan Palumetsalt koolielu päevasündmuste ja suundumuste kohta. Koosolekut külastas Lions Eesti piirkonna kuberner Kalle Elster.
Lions-klubi toetas aprillikuus laulukonkursi „Saue Laululaps“ läbiviimist. Naaberlinna Keila tootmisettevõtete külastuse käigus tutvuti AS-i Harju Elekter Elektrotehnika ja AS-i Eltek
tootmisega. Heakorra kampaania ürituse raames löödi kaasa
koristustöödel 1. mail Pivarootsis ja 8. mail Saue Mõisa pargis.
Heategevusliku loterii läbiviimine folklooripeol Saue Sõlg.
Kogu selle tegevusaasta olid klubi presidendile toeks Jaan
Moks, Jaan Kalbus, Ülo Kesküll, Meelis Telliskivi, Toivo Võsu,
Tõnu Kumari, Valdo Pilve ning Jaan Palumets. Kõiki neid pidas
president meeles väikese kingitusega. Kui kõik tublid ja tragid
kaasalööjaid said tänatud, oli aeg presidendil ametikett järgmisele presidendile, Jaan Moksile, üle anda. Tema hakkab oma
ametikohustusi täitma käesoleva aasta juulikuust.
Harry Pajundi andis klubile üle Soome LC Raisio vimpli, mis
koos soojade sõnadega saadeti Saue klubile Soomest Naantalis toimunud „Merepäevade laada“ ettevalmistamisel kaasaaitamise eest.
Väsimatu loteriide läbiviija Ants Torim organiseeris oma abiliste Paul Leomari ning Tõnu Kumariga väikese heategevusliku
loterii klubi liikmetele. Saadud tulu läheb Saue linna abiprojektidesse.
Harry Pajundi

Saue Päevakeskuse
suvised üritused
• 18.06–20.06 Käsmu laager Saue Linna
Invaühingu liikmetele.
• 10.07 Saue Päevakeskuse kollektiivid osalevad Jõelähtme memme-taadi päevadel.
Reisid:
• 26.06 Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu
Pärnusse Hansapäevadele, kus esineb seeniortantsuansambel „Senjoriitad”. Reisi maksumus 130.- krooni.
Maksta saab päevakeskuses. Veel on vabu kohti!
• 13.07–14.07 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula
Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa. Reisi maksumus
850.- krooni. Maksta saab päevakeskuses. Veel mõned
vabad kohad!
• 25.08.2010 Saue Linna Invaühing korraldab reisi Piirissaarele. Reisi maksumus 525.- krooni. Maksta saab kuni
01.08.10. päevakeskuses.
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Teated ja tarbijainfo

SIMMAN-JAANITULI

Jaaniõhtu

VABAÕHUKESKUSE AVAMINE, VANAMÕISA KÜLA KOKKUTULEK

Vanamõisa vabaõhukeskuses

Tule süütamine kell 20.30
Eesti 70.–80. aastate levimuusika
paremaid palu tänapäevases võtmes esitab
Vokaal-instrumentaalansambel REGATT
23.30–01.00 Kesköödisko
Köievedu meestele ja võistlused lastele
g ja kiik ootab kiikujaid.
Jaaniööl õitseb sõnajal
võta sõbradki kaasa!
,
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Tule

22. juuni 2010 Saue vallas

Juuni
sünnipäevad
TÕNIS-JAAK GEORGIN 92
ADDA PARIK 91
ELISABETH LÕPP 90
LAINE VEIBER 87
SENTA KALM 86
ERNA LÄTT 83
VILMA TAMBUR 83
HARRI RANDLA 82
SILVIA LIIRA 81
HELMUT KARIN 80
MILVI RAASMANN 80
ANTS VIKERPUUR 80
TIIU-IMBI VÄRAVAS 75
AIMI BELKINA 70
ANTS JUHKAMA 70
VELLO MAALMEISTER 70
ENDEL PÄRTEL 70

PALJU-PALJU
ÕNNE!

Loomaarst vastab
Minu vanaema rääkis, et kui küüslauku
süüa, siis sooleusse ei tule. Kas koerale
ja kassile võib ka ussitõrjeks küüslauku
anda?
Kindlasti on vanaemal õigus selles, et küüslauk
on võimas ravimtaim ja omab palju häid omadusi haiguste ennetamisel — inimese puhul. Kuid
koerale ja kassile ei maksa seda kohe kindlasti
anda küüslaugu vänge maitse ja lõhna pärast —
see kahjustab looma maitsmis- ja lõhnataju!
Koerale ja kassile on olemas hulk sõbralikumaid
ja käepärasemaid vahendeid, mida loomaarst
saab Teie loomale kliinikus soovitada.
Üldiselt soovitatakse, et täiskasvanud koerad ja kassid peaksid saama ussirohtu 3–4 korda aastas. Emastele koertele ja kassidele, kes
toovad järglasi, tuleks ussirohtu anda enne paaritumist, poegimise järel ja paar nädalat peale
poegimist imetamise ajal. Esimene ussitõrje
tuleks teha kutsikatel ja kassipoegadel juba
3–4-nädalaselt. Kutsikate ja kassipoegade ussitõrjet on soovitav korrata 7 ja 11 nädala vanuselt. Kutsikad saavad solkmenakkuse tavaliselt
juba emaihus.
Eestis on koerte tavalisemad siseparasiidid
solkmed ja paelussid. Kõige tavalisem on koerasolge (Toxocara canis). Emane solge võib koera soolestikus muneda päevas kuni 200 000
muna, mis levivad väljaheidetega keskkonda ja
seal juba koeralt koerale.

Tulge Veskimöldre lasteaeda!
Saue vallas Laagris asuv ja seitsmendat aastat tegutsev
Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaed teatab, et teretulnud on lapsed alates vanusest 1 aasta 8 kuud.
Tegemist on eralasteaiaga, kus on noored ja haritud õpetajad.
Lasteaed asub Laagrist mõnisada meetrit mööda Instituudi teed
Harku suunas, männimetsa ääres.
Tel: 658 8988, e-mail info@ramlasteaed.ee.

LA

KULDNE TRIO

16.00-18.00 Endiste ja praeguste Vanamõisa
küla elanike kokkutulek
18.00-20.00 Laste alal PIPI PIKKSUKK Premia jäätisevõistlused,
joonistusvõistlused, mängud
20.00
Pidulik VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE AVAMINE

VA
NAMÕISA

Flamencogrupp
CHICAS BONITAS
Toitlustab: SAKU PUHVET
Toetajad:
Hüüru
Veski

Pilet 30.Alla 12 a. lastele tasuta

Info: www.vanamoisa.ee

AbiMeheks

* ehitustööd * torutööd * elektritööd * aiatööd * heakorratööd * töömeheteenus
Abimeheks tuleme igasugustele vajaminevatele töödele.
Meie kollektiivi kuuluvad kuldsete kätega, töökad ja ausad mehed.
Kutsuge Meid, sest tahame teha Teie elu lihtsamaks ja paremaks.
Tel: 554 7953

Korraldab:

Õhtu peaesineja
KÜ

algusega 16.00

Päeva juhib
PEEP RAUN

Ü
MT

Saue tammikus Jaanituleplatsil
23. juunil 2010

Söögi- ja joogipoolise eest
hoolitseb Saku Õlletehas
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e-mail: abimeheks@hotmail.com

Tehke nimekiri oma tegemist vajavatest töödest ning küsige personaalset pakkumist.
Usume, et hinnas saame alati kokkuleppele.

Paelussid on vähem levinud, kuid siiski üsna
tavalised. Nad levivad mitmesuguste vaheperemeeste abil. Koeraviik (Dipylidium caninum) levib näiteks kirpude vahendusel. Koertel ja kassidel, kes söövad toorest või pooltoorest kala,
võib esineda laiussi (Diphyllobotrium latum).
Loomadel esineb veel ka strongüloide, mis on
vähem levinud, kuid ohtlikumad. Koerasolkmed
ja paelussi võivad endale lemmiklooma kaudu
hankida ka kahejalgsed pereliikmed!
Siseparasiitide tõrjeks on loomakliinikutes
saada mitmesuguseid preparaate nii tablettidena kui ka pastadena. Soovitav on kasutada
laiatoimelisi preparaate, mis sobivad nii ümarkui paelusside tõrjeks — need on tänapäeval
efektiivse toimega ja mugav kasutada. Kui on
kindel, et loom on nakatunud paelussiga, siis
võib kasutada ainult paelussidele mõjuvat ravimit. Kui Teie lemmikloomale tablett kohe üldse
ei maitse, siis ravimitootjad on mõelnud ka selliste tegelaste peale — kliinikutes on saadaval
mugavalt manustatav laia toimega täpilahus,
mida tilgutatakse turjanahale, nagu kirbu ja
puugirohtu.
Ussitõrjesse tuleb suhtuda tõsiselt, sest väikestel kutsikatel ja kassipoegadel võib siseparasiitide esinemine põhjustada raskeid tervisehäireid ning lõppeda ka surmaga. Kõige paremat
nõu erinevate ussirohtude kohta oskab anda
Teie loomaarst.
Raimond Strastin, loomaarst
tel 600 3382; www.sauekliinik.ee

Saue
Raamatukogu
1. juunist kuni 31. augustini
on Saue Linna Raamatukogu avatud esmaspäeval,
teisipäeval, neljapäeval 10–
18, kolmapäeval 10–19,
reedel 10–17. Laupäeval,
pühapäeval suletud.

JÕUSAAL

Saue ujula juures töötab jõusaal

Olemas seadmed
kõigi lihasrühmade treenimiseks.
Täpsem info Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Tere tulemast!
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.
 Ehitaja otsib tööd. Võib olla ka
ajutine töö. Kontakt: 5648 9763.

Pakun tööd
 Saue Koolihaldusasutus pakub tööd
hooldustöötajale ja valvurile.
Info: 659 6519, 659 5611
 Ele IluStuudio Sauel pakub tööd
küünetehnikule. Vajalik küünetehniku
erialatunnistuse olemasolu. Lisainfo
telefonil 5348 9016 ja e-postil: ele@
elestuudio.ee
 Põnni Mängumaa Päevahoid otsib
toredat, aktiivset, kohusetundlikku, lapsi ja puhtust armastavat kõrghariduse
või litsentsiga kasvatajat/ lapsehoidjat. CV saata: info@ponnimangumaa.
ee või tuua Põnni Mängumaale, Pärnasalu 31, Saue. Lisainfo 5656 3888.
 Tööd saab tootmistööline Tööd
pakub plasttooteid tootev ettevõte. Töö
kirjeldus: Tööülesanneteks on erinevad
tööd plasti tootmisel ning plastdetailide kvaliteedi kontroll. Nõudmised

kandidaadile: Kasuks tuleb tootmistöö
kogemus, rutiinitaluvus. Väga hea eesti
keele oskus nii kõnes kui ka kirjas,
arusaamine keeleliselt keerukatest
tööjuhenditest. Töö sobib naisterahvale. Töö on ajutine. Ettevõte pakub:
tööaeg 08.00–16.30. Töö asukoht:
Sauel. Head töötingimused. Tööle
asumise aeg: niipea kui võimalik. Töö
tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline. Kuulutus aegub: 14. juuli 2010
Kontaktisik: Mai Leppik Kontakttelefon:
683 1102; faks: 683 1109 Koduleht:
http://www.vmp-group.com
 Keemiline puhastus Sauel vajab
töötajat. Töö graafiku alusel. Väljaõpe
kohapeal. Vajalik füüsilise töö kogemus, vastupidavus. Töö on kiireloomuline. Töö-ülesanded: triikimine,
viimistlemine, esemete vastuvõtmine,
puhastamine, eelpuhastus. Klientide
teenindamine. Vajalik eesti keele oskus
emakeelena. Vajalik ausus, kohusetundlikkus, korrektne välimus. Soovitav
mõningane kokkupuude kangastega.
Palk kokkuleppel. Info tel: 5623 7070

Müük
 Müüa lõhutud küttepuid: lepp
500.-, haab-500.-, kask 650.- ruum.
Transport alates 10 ruumist tasuta.
(Laotud koormasse) Tel: 506 2645

