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AS Toode laienes Soome
Sauel tegutsev teraskatuste ja katusetarvikute tootja
AS Toode ostis 24. aprillil Soome ettevõtte JanLa OY,
laiendades sellega on tegevust Soome turul.
„Eestis pole palju ettevõtteid, kes on Soome laienenud firma
ostmise kaudu,“ sõnab AS-i toode peadirektor Aivo Rosenberg.
AS Toode alustas tegevust 1991. aastal, olles tänaseks
kasvanud väikesest garaažitöökojast üle Eesti 15 maakonnas ning Lätis ja Leedus tegutsevaks katusetootjaks. „Läti ja
Leedu turul oleme tegutsenud üle kümne aasta, kuid taolist
arengut nagu Eestis ei ole meil seal õnnestunud teha,“ tunnistab Rosenberg. „Läti ja Leedu ärikultuur ja riiklik poliitika
erinevad paljuski meie omast ning seal on paraku musta majanduse osakaal päris suur. Et ajada seal edukalt puhast äri,
peab ootama, millal need riigid hakkavad tähelepanu pöörama maksude laekumisele. Ebaseaduslikku teed meie minna
ei kavatse, oleme praeguses olukorras äraootaval seisukohal
ja lepime aeglasema kasvuga.“
Soome turule on AS Toode oma tooteid eksportinud viis
aastat. Eestis valmistatud katuse all on näiteks nii Helsingi
Ülikool kui ka Turu keskhaigla. „Hakkasime otsima võimalust
püsivamalt avatud ja meiega sarnasema ärikliimaga Soome
turul tegutsemiseks. Selge on see, et tänases Soomes ei õnnestuks meil nullist ettevõttega alustada — sealne turg on liiga
jagatud. Õige valik tundus olema jõuda seal turule toimiva ettevõtte omandamise teel.“
Valdavalt Lõuna-Soomes tegutseva JanLa OY aastakäive
on 7,5 miljonit eurot. 2004. aastal loodud ettevõttes töötab
kaheksa inimest. JanLa OY on aastatel 2009 ja 2010 pälvinud
Soome kõige kiiremini areneva ettevõtte tiitli. Kuigi JanLa OY
masinapark on AS-i Toode omast poole pisem, on ettevõtte
käive ja efektiivsus vägagi arvestatavad.
„Ühinemisprotsess peab meil olema lõpuni viidud aasta lõpuks. Soome ettevõte jätkab samas vormis ja sama juhtkonnaga, aga me püüame teineteist täiendada ning leida oma
tegevustes sünergiat — üks pluss üks ei peaks võrduma mitte
kaks, vaid kolm,“ räägib Aivo Rosenberg. „Kuigi JanLa OY on
väiksem kui meie, on meil nende protsessidest, turutunnetusest ja ärimudelitest palju õppida. Meie ärimudel on loodud
pigem eraisikule — see on meie turueripärast tingitud. Soomes on firma põhiklientideks aga pigem suured ehitusfirmad.
Seal turul tahaksime jõuda lähemale eraisikutele, siin aga
teha suuremaid tehinguid.“
Lisaks Baltimaadele ja Soomele on AS Toode eksportinud
ka Venemaale. „Viimased paar aastat on seda eksporti olnud
vähe, kuid kolm aastat tagasi oli Venemaale müük üle miljoni euro. Paraku on sealsel turul mahud ja riskid suured, kuid
marginaalid väikesed. Muidugi hoiame idanaabritel silma
peal ning Baltikumi kriisi ajal oli Venemaa meile suurepärane
väljapääs — müüsime sinna palju ega kukkunud nii kõvasti,
kui oleks võinud juhtuda.“
AS-i Toode Saue esinduses töötab 26 inimest. Ettevõte
kuulub Saue Ettevõtete Liitu ja lööb meelsasti kaasa kohalikus elus, toetades Saue ettevõtluspäevi, Saue rannajalgpalli
meeskonda ning gümnaasiumi ja linnavalitsuse üritusi.
Gerli Ramler

Katusepleki profileerimise liin AS-i Toode Saue
tehases. Foto: AS Toode
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Saue saab skatepargi

Kes meist poleks unistanud lendamisest! Erik Pirn Sakus mullahüppeid treenimas. Foto: erakogu

Sirje Piirsoo
Ekstreemiharrastajate unistus
on täitumas: linn saab noortekeskuse juurde skatepargi,
mille eskiis on Facebookis
professionaalidelt kiidusõnu
pälvinud nii kujunduse, paigutuse kui ka obstaaklite osas.
Tegijad on nõus kohe asjad
pakkima ja sõitma tulema!
Saue uue skatepargi autor
on 20-aastane ektreemsportlane Erik Pirn, kelle jaoks
on BMX trikiratas praegu esikohal, kuid ta on sõitnud nii
motokrossi kui ka lumelauda.
Erik tahab veel tegelda lohesurfamise ja wakeboard’iga.
Kõigega, millel ekstreemi
maik juures on, hoolimata
sellest, et harrastused on ta
13 korda kipsi saatnud, muud
väiksemad vigastused lisaks.
Rääkides olemasolevast
skatepargist kooli juures,
mis Alan Silmanni eestvõtmisel rajati, ütleb Erik, et
see on halvas seisukorras ja
hooldamata. Ruumi küll on,
aga pole, millel sõita. Sellest
hoolimata on park õhtul noori
täis — ligi paarkümmend tõukeratturit on alati kohal.
Uue skatepargi plaan valmis Erikul 2010. aastal. Seda

Saue uue skatepargi autor on 20-aastane ektreemsportlane Erik Pirn. Pool skateparki
on kujundatud peamiselt BMX ratturitele ja teine pool rohkem rulatajatele. Muidugi saab
ratta, rula, rulluiskude ja tõukerattaga igal rambil sõita.
tehes arvestas ta kõikide Saue
skatepargi kasutajate soove
ning võttis eeskuju Pääsküla
sisehallist, Simple Sessioni,
Valga, Pärnu, Rakvere ja kunagisest Haabersti skatepargist. „Olen sõitnud kõikides
Eesti suuremates parkides ja
tean hästi, mida meile vaja
on,“ ütleb neljal Simple Sessionil osalenud ekstreemsportlane, kes Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust
õpib.
Pool skateparki on kujundatud peamiselt BMX ratturitele ja teine pool rohkem

rulatajatele. Muidugi saab
ratta, rula, rulluiskude ja tõukerattaga igal rambil sõita.
Erik ütleb, et Tallinna lähiümbruses pole praegu ühtegi
korralikku skateparki. Ta on
kindel, et uus skatepark toob
Saue „kaardile“, sest vastab
vajadustele, võimaldab korraldada võistlusi, on ohutum
ja pakub paljudele noortele
võimaluse lemmikspordialaga tegelemiseks.
Erik käib välja mõtteainet
Saue ettevõtjatele: kui Tallinnas on Saku Suurhall ja A. Le
Coq Arena, siis Sauel võiks

olla mõne meie linna ettevõtte nimeline skatepark. Seda
enam, et valmimas on tipptasemel ekstreemspordirajatis.
Saue skatepargi ehitust rahastab 32 000 euroga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Linna omaosalus projektis
on 7000 eurot, millele lisaks
eraldas volikogu 17. mai istungil 35 000 eurot, et rajada
asfaltplats, millele kaheksa
mooduliga skatepark kerkib.
Selgunud on ka pargi ehitaja,
linna korraldatud lihthankel
osutus parimaks pakkujaks
Tiptiptap OÜ. 
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Linnaelu
Saue linnas asutati
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna osakond

Noortekeskuse
juhataja Kristi Kruus

Saue linna sotsiaaldemokraadid moodustasid teisipäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saue osakonna ja
valisid osakonna esimeheks Saue Linnavolikogu liikme Ero Liiviku (pildil).
„Tahame pakkuda selget alternatiivi pikka aega linnas võimul olnud erakondadele. Me seisame demokraatlike
ja avatud linnajuhtimise põhimõtete
juurutamise eest. Ainult nii saab Saue
elanike huvisid hästi kaitsta,“ ütles uue osakonna esimees
Ero Liivik. „Demokraatia nurgakiviks on kohalike inimeste õigus ja võimalus rääkida kaasa igapäevaelu puudutavates küsimustes.“ Liiviku sõnul lähevad Saue sotsiaaldemokraadid
kohalikele valimistele vastu oma nimekirjaga.
SDE Harjumaa piirkonna juhi Karel Rüütli väitel aitab vastloodud osakond sotsiaaldemokraatidel linnas jõulisemalt esile tulla ning oma vaateid ellu viia. „Tervitan osakonna sündi
ning loodan, et Saue linna osakond teeb tihedat koostööd nii
Saue vallas tegutsevate sotsiaaldemokraatidega kui ka Harjumaa piirkonnaga meie ühiste eesmärkide saavutamiseks,“
märkis Rüütli.
Saue linna sotsiaaldemokraadid ootavad endaga liituma
kõiki hea tahtega inimesi, kes soovivad oma kodulinna hüvanguks tööd teha.
Osakonna aseesimeheks valiti Anu Nõulik ning juhatuse
liikmeteks Alo Jürgenstein ja Kristiina Kotter.
Kai Kalamees

Kus viga näed laita,
seal tule ja aita
Mind ajendas kirjutama 18. mai Saue Sõnas avaldatud artikkel „Saue linna eelarve põhimõtteid tuleb muuta“, täpsemalt
kolm asjaolu.
Esiteks — ei meeldi mulle uue linnapea ja abilinnapea
põhimõtteline lähenemine alustada linna juhtimist eelmiste linnajuhtide süüdistamisega, seejuures veeretades kogu
vastutuse ainult ühele võimuparteile. Kümne aasta jooksul
on Sauel aina võimu vahetatud ja teineteist poriga loobitud.
Minu meelest tuleks võimule saades alustada lubaduste realiseerimise, mitte süüdlaste otsimisega. Ükskord oleks aeg
see lõpetada ja koosmeeles linna arendada. „Kus viga näed
laita, seal tule ja aita,“ ütlesid vanad eestlased.
Teiseks — linnavõim koosnes kahest võrdset koalitsioonipartnerist — Reformierakonnast ja IRL-ist. Nii palju, kui mina
mäletan, tõusid kõigi küsimuste otsustamisel ühiselt nii Reformierakonna kui ka IRL-i liikmete käed.
Kolmandaks — pole see Saue linna eelarve seis nii kehv
midagi. Püsikulusid on alati võimalik vähendada, alustaksime
näiteks kas või volikogu ja linnavalitsuse kulude kärpimisest.
Siin on võimalusi kui palju, olen neid korduvalt esile toonud ja
luban, et teen seda ka edaspidi.
Saue linnal on alati olnud ja on ka praegu piisavalt raha
ning tegelikkuses pole olnud vajadust kellegi kulutusi piirata,
v. a neil, kes ei kuulunud „omade“ sekka või keda ei peetud
oluliseks. Teisiti öeldes — eelarve on võimaldanud realiseerida kõik linna jaoks positiivsed arengud, olgu selleks siis ühtse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, noortekeskuse või kergliiklustee ehitus jne.
Samas pole kunagi unustatud ka vanasõna „Oma särk on
ihule kõige ligemal“ ehk valitsemiskulud on iga uue võimuvahetusega üha kasvanud, linnavalitsuses on loodud uusi
ametikohti ja tõstetud palkasid. Rasketel aegadel leiti vahendid nende kulude katmiseks sotsiaaltoetuste vähendamise
arvelt. Uus koalitsioon on lubanud taastada sotsiaaltoetused,
mis ongi põhjus, miks mina uue koalitsiooni teket toetasin.
Lõpetuseks väide, nagu poleks kedagi kaasatud linna finantsjuhtimisse, on pehmelt öeldes kentsakas, sest eelarve
võttis vastu ju volikogu. Linnavalitsus esitas volikogule eelarve ja nii palju infot, kui sooviti saada. Kui aga puudus tahe või
kompetents eelarve koostamiseks ja lugemiseks, ei tasu küll
kedagi teist süüdistada.
Vabandan kõigi koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikute ees,
kuid ma olin eespoolmainitud kirjatüki ilmumisele vastu. Ma
ei saanud vaiki olla, sest see tähendaks, et ma olen linnapea
ja abilinnapeaga nõus.
Kümme aastat tagasi, kui ma julgesin „omasid“ kritiseerida, visati mind Reformierakonnast välja. Võib-olla juhtub see
ka täna, kuid juhina olen alati tegelenud pigem võimaluste
otsimisega, kuidas asju ära teha, mitte otsinud takistusi, põhjuseid ja süüdlasi, miks ei saa midagi
teha.
Aeg on hakata tööle koalitsioonilepingu elluviimisel, sest selle realiseerimiseks on jäänud ainult aasta!
Andres Pajula
Saue linnavolinik

1. juuni 2012

AS Tallinna Vesi teavitab:
kuidas liituda ÜVK-ga
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti
„Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine”
(ÜVK) raames valmib 2012. aasta juunis Saue ehitustööde
teine etapp. AS Tallinna Vesi teavitab kinnistuomanikke liitumisvõimalusest.
Kinnistusiseseid torustikke ei tohiks enne teavitust ja liitumislepingu sõlmimist ühendada. Tänavatorustikud võivad
küll valmis olla, ent puudub näiteks pumpla, mis reovett edasi pumpaks.

Liitumiseks vajalikud sammud

Saue Sõna
Kristi Kruus alustas tööd
noortekeskuse juhatajana 22.
mail. Ta on sündinud Lõuna
Eestis Valgamaal ja lõpetanud Tõrva Gümnaasiumi
2003. aastal. Kolm aastat
hiljem, 2006, lõpetas Kristi
kiitusega Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö
erialal, kuid juba 2005. aastal
alustas ta tööd noortejuhina
Saue Noortekeskuses ja jätkas seda tänaseni.
Vahepeal jõudis vastne juhataja läbi teha aastase vabatahtliku teenistuse Ukrainas
Krimmi poolsaarel. Ta on
end erialaselt palju koolitanud ja omab noorsootöötaja
IV taseme kutsetunnistust.
Kuid laskem Kristil endal
rääkida.
Miks just Saue
Noortekeskus?
Mida loodad korda saata,
millised on väljakutsed?
Saue Noortekeskus on mu
kodukeskus. Siin olen ma
oma noorsootöötaja teed
alustanud ning see, et ma
ühel päeval seda tööd ise
koordineerin, on alati tundunud asjade loomuliku käiguna. Korda saata ei looda ma
midagi: asjad ongi korras.
Minu eesmärk on teha
head koostööd oma meeskonnaga ja seeläbi aidata noortel
mõista, et me oleme nende
sõbrad. Oleme siin selleks,

et nende häid ja „hullumeelseid“ ideid aidata ellu viia.
Suurim väljakutse on panna tugev alus hästi toimivale
koostööle Saue linna noortega tegelevate asutuste vahel.
Me kõik töötame samade
noortega ning peaksime oma
tegevusi ja sündmusi korraldama üheskoos, sest nii
jõuab rohkem.
Veidi pikemas perspektiivis peaks Saue Noortekeskusest saama kogukonnakeskus
ja kogunemiskoht, kus kõigil
on koos hea olla, olenemata
vanusest, soost, iseärasustest
ja tõekspidamistest.
Mida Sa ootad oma uuelt
töölt?
Koostööd paljude erinevate osaliste vahel. Eelkõige
koostööd meeskonnasiseselt
ja noortega. Väga oluline on
koostöö Saue linna asutuste
ja MTÜ-dega, linnavalitsusega ning ka üle Eesti teiste
noortekeskuste,
kohalike
omavalitsuste ja noorsootöö
organisatsioonidega.
Mida ja kas Sa muuta
tahaks?
Muuta ei ole vaja midagi.
Tahaks üheskoos areneda,
unistada ja neid unistusi ellu
viia. Meil on olemas tugev
potentsiaal, tegemaks suuri
tegusid, ja toredad noored,
kes seda kõike suudavad.
Minu eesmärk on neid sellel
teel toetada. 

Kaunis kodu 2012

1. Tallinna Vee koduleheküljel www.tallinnavesi.ee on avaldatud tüüpsed kinnistu liitumise tehnilised tingimused,
mis on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Nende alusel saab
kinnistuomanik tellida litsentseeritud projekteerijalt projekti vajaliku läbimõõduga ühenduste projekteerimiseks.
Projekteerimise teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon
626 2620 või e-post watercom@watercom.eu.
2. Kui projekt on koostatud, tuleb see esitada kooskõlastamiseks AS-ile Tallinna Vesi, kes kontrollib projekti vastavust
tehnilistele nõuetele. Projekt tuleb esitada kahes eksemplaris, millest ühe saab liituja kooskõlastatult tagasi, teine
eksemplar jääb vee-ettevõttele. Projekti kooskõlastamine
on tasuline teenus, hinnakirjaga saate tutvuda Tallinna
Vee koduleheküljel www.tallinnavesi.ee –> teenused->
hinnakirjad.
3. Kui projekt on kooskõlastatud, vormistatakse liitumisleping ja võetakse teiega ühendust selle allkirjastamiseks.
4. Kinnistuomaniku hooleks on välja ehitada kinnistusisesed torustikud. Ehitustööde teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon 626 2620 või e-post watercom@watercom.
eu, pakkudes vajadusel ka järelmaksu võimalust. Pärast
kinnistusiseste torustike valmimist tuleb ühendust võtta
AS-iga Tallinna Vesi, et leppida kokku aeg objekti kontrollimiseks.
5. Objekti kontrollimisel koostatud torustike ülevaatuse akti
ja vormistatud piiritlusjoonise põhjal sõlmitakse kinnistuomanikuga teenusleping.

Milliste kuludega tuleb liitumisel arvestada?
1. Projekti maksumus (oleneb projekteerijast).
2. Projekti kooskõlastamise tasu (vastavalt kehtivale hinnakirjale www.tallinnavesi.ee –> teenused -> hinnakirjad).
3. Liitumislepingu sõlmimise tasu 76,69 € (sh käibemaks).
4. Kinnistusiseste torustike ehituse maksumuse (oleneb ehitajast).
Täiendav info liitumise kohta AS-i Tallinna Vesi kodulehel
www.tallinnavesi.ee, klienditeeninduse e-posti aadressil
tvesi@tvesi.ee või telefonil 626 2200.
AS Tallinna Vesi

Algasid ÜVK ehitustööd
Kiviloo piirkonnas
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti (ÜVK) osa 3 ehitustööd Kiviloo piirkonnas algasid 22.
mail. Tööd on planeeritud lõpetada oktoobri keskel ja etapiti
toimuvad ka katete taastamised.
AS Esmar Ehitus alustas trasside paigaldustöödega Sarapiku, Rauna, Rauna põik, Kuusemetsa, Tammetõru, Maastiku, Kiviloo, Taimla, Kohvi ning Kakao tänaval.
Mais toimuvad tööd Sarapiku, Kohvi ja Kakao tänaval.
Juunist lisandub veel kaks brigaadi, kes alustavad töödega
Tammetõru ja Rauna tänaval.
Tööd toimuvad ajavahemikus kella 8-st kuni 19-ni. Liiklus
on piiratud või ümber suunatud. Palume kõikidelt mõistvat
suhtumist töödega kaasnevatesse ebamugavustesse, nagu
tolm, müra, tänavate sulgemine liikluseks jne. Paraku kaasneb ehitusega ka teede halvem seisukord, kuni katete lõpliku
taastamiseni.
Enne kaevetehnika saabumist käivad geodeedid ning
märgivad maha trassi ja liitumispunkti asukoha kinnistu piiril,
kuhu tuleb kinnistu trassid hiljem ühendada.
Infot tööde kestvuse ja toimumise kohta saab telefonidelt
5400 4644, Merle või 525 4847, Reio.
Merle Kallus
AS Esmar Ehitus projektijuhi abi

Ootame ettepanekuid Saue linna konkursile „Kaunis
Kodu 2012”.
Juba traditsiooniliseks saanud linnasisene kodukaunistamiskonkurss toimub ka tänavu. Ootame linnakodanikelt kuni
12. juunini 2012 ettepanekuid kandidaatide kohta e-posti
aadressile inger@saue.ee või telefonil 679 0185, keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva.

Ringkäik linna kaunites koduaedades
18. juunil korraldab Saue Linnavalitsus elanikele ringkäigu
linna kaunitesse koduaedadesse. Huvilistel palume koguneda kell 11.30 keskuse parki. Info telefonil 679 0185.
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Linnaelu
Volikogu erakorraline
istung otsustab ühinemisläbirääkimiste alustamise
Saue Linnavolikogu 17. mail toimunud 34. istungi päevakorras oli kaheksa punkti.
Esmalt rääkis Saue vallavanem Andres Laisk, miks otsustas Saue vald meie linnale ning Harku ja Saku vallale teha
ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi. Ta kinnitas, et
ettepanekus oli käsitletud erinevaid variante, milliste omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi alustada, kuid kõige tõenäolisem on kõnelusi alustada Saue linna ja valla vahel.
Vallavanem rõhutas, et linn ja vald on mõlemad tugevad
ja toimetulevad omavalitsused, aga vaadates kümme või 20
aastat ettepoole, on üheskoos võimalik paremini ressursse
kasutada ja arengut planeerida. Kahe tugeva liitumine on
Saue valla arvates kindlasti eelis, mitte miinus: suureneb investeerimisvõimekus ja koos sellega võimalus enam plaane
ellu viia.
Saue Linnavolikogul oli vallavanemale rohkelt küsimusi. Uuriti, mida näitab hiljuti haldusreformi läbi viinud Taani
kogemus kulude suurenemise või vähenemise osas; pakuti
välja, et koostöö on oluline, sest linn on nagunii osale vallast tõmbekeskus, aga kas ühinemine on vajalik; tunti huvi,
kui suured on kulutused järgnevatele uuringutele ja kes neid
rahastab, kui otsustatakse alustada ühinemisläbirääkimisi,
ning milline võiks olla ajagraafik.
Saue Linnavolikogu oli seda meelt, et ühinemisläbirääkimiste alustamise või mittealustamise näol on tegu äärmiselt
kaaluka otsusega, mis vajab aja mahavõttu ja nõu pidamist.
Küsimust arutavad kõik volikogu komisjonid ja lehe ilmumise
ajaks on selge, millise otsuse linnavolinikud 31. mai erakorralisel istungil langetasid.

Saue Linnavolikogu
• Eraldas lisaeelarvega 35 000 eurot asfaltplatsi rajamiseks Saue Noortekeskuse juurde. Platsile tuleb skatepark
(loe lk 1). Saue linna 2012. aasta esimene lisaeelarve läbis istungil kaks lugemist ja sai volikogult ühehäälse pooltotsuse.
• Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks Saue
linna omandis olevale Pärnasalu tänav T2 kinnistule
0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks.
• Kehtestas määruse nr 47 „Saue linna koerte ja kasside
registri põhimäärus”, millega loodi koerte ja kasside register ning mis on oluline kõikidele Saue linnas elavatele
koerte ja kasside omanikele. Saue linna koerte ja kasside
registri eesmärk on pakkuda koeraomanikele kaotatud,
varastatud või leitud looma kiiret ja mugavat identifitseerimist ning kanda registrisse koerte vaktsineerimise andmed. Register võimaldab kohalikul omavalitsusel omada
ülevaadet piirkonnas peetavatest koertest ja nende omanikest. Määrus on vastu võetud vastavalt loomatauditõrje
seaduse § 11 lõikele 1, mille kohaselt peab kohalik omavalitsus korraldama koerte ja vajadusel teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamist.
• Tunnistas sotsiaaleluruumiks viis linna omandis olevat
eluruumi, mis kõik asuvad aadressil Tule tänav 7.
• Kinnitas Saue linna 2011. aasta majandusaruande ja
suunas selle arvamuse andmiseks volikogu revisjonikomisjoni.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud Saue linna kodulehel www.saue.ee ja linnakantseleis.
Sirje Piirsoo

Muusikakool teatab
Saue Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
2012./2013. õppeaastaks.
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale. Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt,
kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-jazzi osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega. Pop-jazzi osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit
ja laulu. Pop-jazzi osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 30. ja
31. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada ühe laulu. Konsultatsioon
on soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 6. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 30. ja 31. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108. Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Infotelefon 659 6054; saue.mk@mail.ee; www.
sauemk.edu.ee

Saue Linnavalitsuse
istungid
16. mai istungi päevakorras oli 28 punkti.

Saue Linnavalitsus
• Kehtestas Tule tänav 40 kinnistu detailplaneeringu, mis
hõlmab Muskaadi, Kakao ja Kadakamarja tänavate ning
kinnistu Tule tn 42 vahelisel alal paiknevat maaüksust.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine
seitsmeks üksikelamu ja kaheks transpordimaa krundiks.
• Kinnitas Lati tänav 12 üksikelamu renoveerimise, Perve
tänav 10 üksikelamu laiendamise ja renoveerimise ning
Tammelehe tänav 15/ Nurgakivi tänav 13 üksikelamu
laiendamise projekteerimistingimused.
• Otsustas mitte algatada Kungla tänav 2 ja Jälgimäe tee
T1 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (loe lk 3).
• Väljastas ehitusload Lemminkäinen Eesti AS-ile Saue
linna ÜVK osa 1 idapoolse osa ühiskanalisatsiooni ja
-veevärgi torustike ning kanalisatsioonipumpla püstitamiseks.
• Väljastas ehitusloa Esmar Ehitus AS-ile Saue linna ÜVK
osa 3 ühisveevärgi torustike, pumpla ja selle toitekaabli
rajamiseks.
• Väljastas kasutusloa Laagri–Padula–Saue kergliiklustee
Saue linna lõigule ja valgustusele ning kirjaliku nõusoleku elamu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks Kivipõllu
tänav 5.
• Suunas korralduse eelnõu „Kirjaliku nõusoleku väljastamine Perve tn 11” teisele lugemisele.
• Maksis ühekordset sotsiaaltoetust summas 1984,15 eurot 29 abivajajale, koduse mudilase toetust maikuu eest
101 perele kokku summas 7117,50 ja sünnitoetust viiele
perele kokku summas 585 eurot.
• Võttis sotsiaaleluruumi vajajatena arvele neli avalduse
esitanud isikut.
• Määras hooldaja neljale puudega inimesele.
• Väljastas kolm avaliku ürituse korraldamise luba.
• Lubas Talumark OÜ-l müüa lihatooteid neljapäeviti kell
10–19 Saue Kaubakeskuse juures.
• Luges jäätmevaldaja Tõkke tänav 21 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks: jäätmevaldaja ei kasuta ega ela
alaliselt kinnistul.
• Jagas Tule tn 7 välissanitaarpuhastuseks kulutatud summa hoone kasutajate vahel järgnevalt: linnavalitsuse kuludeks 60%, üldkasutatava keldri kuludeks 20% ja elanikele 20%.
• Avaldas tänu Sirje Lubergile, Ulvi Mägile, Marika Salule,
Maie Särakule, Kersti Annile ja Mare Tõnissonile ning
autasustas neid kõiki linnavalitsuse tänukirjaga. Sirje
Luberg ja Ulvi Mägi pälvisid lisaks graafilise lehe „Saue
Sõlg“. Kõik nimetatud on pikka aega arendanud ja toetanud rahvakultuuri Saue linnas.
• Kinnitas Saue Noortekeskuse juhataja ametikohale Kristi Kruusi ja Saue Linnavarahalduse juhataja ametikohale
Marko Tammisti.
• Lähetas abilinnapea Jüri Tümanoka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse mõttetalgutele 22.–24. mail.
23. mai erakorralise istungi päevakorras oli 13 punkti.

Saue Linnavalitsus
• Kinnitas Paju tänav T1 ja Ärma kinnistu elektrivarustuse kaabelliini ning Vana-Keila maantee 14 üksikelamu
laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
• Määras kindlaks Tule tänav 51 elektrivarustuse liitumispunkti vundamendi asukoha ja laadimispunkti tarbeks
liitumiskilbist vajaliku kaabli projekteerimise.
• Algatas Pärnasalu tänav 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
• Suunas otsuse eelnõu „Volituste andmine” kehtestamiseks volikokku. Volitus annab Maa-ametile õiguse teostada tegevusi aadressiandmete süsteemis.
• Kinnitas katastriüksuste lähiaadressid ja maakasutuse
sihtotstarbed.
• Väljastas avaliku ürituse korraldamise loa Saue Noortekeskusele noortepäeva läbiviimiseks 2. juunil.
• Kinnitas lihthankel „Saue Noortekeskuse skatepargi rajamine“ parimaks pakkujaks Tiptiptap OÜ.
• Lihthankele „Saue linna Kuuma tänava rekonstrueerimine 2012“ laekus tähtaegselt kaks pakkumust, mõlemad
lükati tagasi ja hankemenetlus tunnistati kehtetuks.
• Tunnistas kehtetuks Saue Linnavalitsuse 30. novembri 2011 korralduse nr 342 „Saue linna Koondise tn 20
Skatepargi aluse platsi projekteerimistingimuste kinnitamine”.
• Kinnitas Saue Linnavarahalduse juhataja ametisse Tõnu
Urva ja tunnistas kehtetuks Saue Linnavalitsuse 16. mai
2012 korralduse nr 189, millega kinnitati nimetatud
ametikohale Marko Tammist, kes otsustas pakkumist
mitte vastu võtta.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud Saue
linna kodulehel www.saue.ee ja linnakantseleis.
Sirje Piirsoo
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Linnavalitsus ei algatanud
keskkonnamõju
strateegilist hindamist
Saue Linnavalitsus jättis Kungla tänav 2 ja Jälgimäe
tee T1 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata.
Saue Linnavalitsus võttis 16. mail 2012 vastu korralduse nr
169 „Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Saue Linnavolikogu algatas nende kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande 2011. aasta
20. oktoobri otsusega nr 100.
Detailplaneeringu eesmärk on planeerida Kungla tänav 2
tootmis- ja ärimaamaa sihtotstarbega kinnistu ning Jälgimäe
tee T1 transpordimaa kinnistu kaheks tootmismaa, üheks
ärimaa ja üheks transpordimaa kinnistuks; määrata ehitusõigus; anda lahendus tehnovõrkudele, juurdepääsuteedele,
parklatele, heakorrastusele ja haljastusele.
Et Saue linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala määratletud kui perspektiivne äri- ja büroohoonete maa, kuid
detailplaneeringuga kavandatakse toiduainetetööstust, mis
eeldab kuumutus- ja külmutusseadmete kasutamist, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Lähtuvalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 33 lõige 2 punktist 2 ja § 6 lõikest 4 on vaja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.
Kungla tänav 2 kinnistule jääb osaliselt Jälgimäe peakraav,
millele looduskaitseseadus rakendab piiranguvööndi 50
meetrit ja ehituskeeluvööndi 25 meetrit. Et Jälgimäe peakraav
jääb piirkonna arengule olulise, planeeritava Paju tänava
pikenduse maa-alale, on vajalik ehituskeeluala vähendamiseks peakraavi torustamine. Saue linna üldplaneeringus ei
ole käsitletud Jälgimäe peakraavi ehituskeeluvööndi vähendamist. Seega on ka selles osas tegu üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või
algatamata jätmise väljaselgitamiseks koostas Corson OÜ
eelhinnangu ja dendroloogilise inventuuri. Ammoniaagi osas
teostati riskianalüüs, mille Päästeamet kooskõlastas 19. aprillil 2012.
Jälgimäe peakraavi torustamine tagab sade- ja drenaaživete takistamatu liikumise ning see võimaldab vähendada
ehituskeeluala nullini. Põllumajandusamet on kooskõlastanud peakraavi torustamise, sest Jälgimäe peakraav ei ole
maaparandussüsteemi kuuluv rajatis.
Lähtudes keskkonnamõju hindamise seaduse 6 lõikes 3
nimetatud kriteeriumidest (sh tegevuse ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, maakasutusest, eeldatava mõju
suurusest, ulatusest, kumulatiivsusest jne), ei kavandata detailplaneeringuga tegevusi, mille elluviimisel võib kaasneda
oluline keskkonnamõju.
Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid
loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega muid
maastikuliselt väärtuslikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võiks oluliselt mõjutada.
Võttes aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangu, dendroloogilise uurimise ja riskianalüüsi. otsustas Saue Linnavalitsus Kungla tänav 2 ja Jälgimäe tee T1
kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Saue Linnavolikogu (Tule tn 7, Saue linn), koostamise korraldaja Saue Linnavalitsus (Tule tn 7, Saue linn). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmise korraldusega saab tutvuda tööajal Saue Linnavalitsuse
kantseleis ja Saue linna kodulehel www.saue.ee.
Villu Liiv
Keskkonna ja maakorralduse spetsialist

Detailplaneeringu
algatamine
Saue Linnavalitsuse 23. mai 2012 korraldusega nr 194 algatati Saue linna keskosas Pärnasalu tänav 30a ja 30b kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering haarab Pärnasalu tänav 30a ja 30b kinnistuid sihtotstarbega elamumaa ning tootmismaa, pindalaga kokku 1673 m2. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute
liitmine ja sihtotstarbe tootmismaast elamumaaks muutmine, ehitusõiguse seadmine ühe 3-korruselise korterelamu rajamiseks, tehnovõrkude, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.

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

Järgmine number ilmub
15. juunil 2012
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Saue Sõna

Kultuur
Pokude rühma laste lõpueksam
Signe Pikkar

Pokude rühma õpetaja
Lasteaed on tore koht, kus
üheskoos avastatakse maailma, uuritakse, katsetatakse,
kogetakse ja õpitakse. Samas
on lasteaias õppimine koolis
õppimisest erinev. Koolieelse
lasteasutuse riikliku õppekava järgi on mäng lapse põhitegevus ja mänguoskus kõigi
üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade
oskuste ja teadmiste alus.
Lapsed mängivad alati ja
igal pool. Kui laps enam mängida ei taha, siis on ta arvatavasti haige. Mängulust ongi
see, mis täiskasvanut ja lapsi
eristab. Samas ei pea see nii
olema. Lisaks lasteaiaõpetajate, keda peetakse „kiiksuga“
inimesteks, on kindlasti veel
täiskasvanuid, kes vahel koos
lastega lõbutsevad.
Ühel maikuu õhtul koguneski Saue lasteaeda seltskond
toredaid noori inimesi, kes olid
valmis veel kord selles, kunagi
väga koduseks saanud majas
leidma üles oma sisemise lapse, olema üle eksamimuredest
ja kartmatult ning rõõmsalt
lihtsalt mängima. See ei olnud
tavaline mäng, vaid Pokude
rühma laste „lõpueksam“.
Kui koolis tähendab lõpueksam meeletut „ajude ragistamist“, siis lasteaias on ka
see osa õppimisest mänguline:
koondab ülesandeid, mille lahendamiseks tuleb lastel appi
võtta õpitud oskused ja teadmised, annab teada, millised
on lapse edusammud.

Tagumine rida (vasakult): Kunstnik — Karl Simmer, Jänes — Claire Sepp, Ajalinna
elanik — Ardo Pikkar. Esimene rida (vasakult): Siil — Doris Murdla, Poku — Inger Kitt,
Piletimüüja — Sigrit Pikkar.
Noored näitlejad tõmbasid
kostüümid selga, asusid oma
kohtadele ja mäng võiski alata.
Lapsed said öökullilt kirja abipalvega. Pokuküla kevadpeol
oli Väikesel Nõial võlutrikk
segamini läinud, mille tulemuseks olid nõiutud külalised.
Laste tegevuse eesmärgiks
oli kõik takistused ületada ja
ülesanded lahendada, sest siis
pidi nõidus kaduma. Kõik olid
valmis kartmatult teele asuma,
abiks vaid öökulli saadetud
kaart ja „võlukristallid“. Seikluse käigus tuli ületada ohtlik
mäeahelik, aidata Siilil arvud
sõna kuulama panna, parandada vigaseid lauseid, mille
järel Jänes jälle rääkida julges, ületada Nõiutud jõgi, aidata Kunstnikul näitust korda
seada, osta võlupilet, rännata
Ajalinnas, peatuda Vaikuse
saarel, pugeda läbi Kollikoo-

pa ja lahendada veel teisigi
lõbusaid ülesandeid. Kõige lõpuks jõuti Pokukülla, kus lapsi
ootas rõõmus Poku. Vapruse
ja kõigi ülesannete lahendamise eest said lapsed mälestuseks
Pokuküla medali.
Mäng võimaldas hinnata
laste kirjutamis-, lugemis- ja
värvimisoskust, tekstist arusaamist, matemaatilisi teadmisi, füüsilisi võimeid, mälu
ja keskendumisvõimet, samuti
meeskonnatööd ja enesehinnangut ning võimet pingeolukorras tegutseda. Seda on päris palju, kuid õnneks lapsed ei
mõelnud sellele: neil oli lihtsalt
põnev. Rõõm ja heaolutunne
aitas neil selgelt mõelda, probleeme lahendada ja üksteisega
sõbralikult suhelda. Rõõmus
olek peaks olema meie kõigi
loomulik seisund. Sellel õhtul
oli rõõmu kõigi silmades. See

lastele meeldejääv õhtu sai
teoks tänu noortele, kes leidsid
aega meile appi tulla.
Tahan tänada nende meeldejäävate hetkede eest Saue
Gümnaasiumi abituriente: aitäh teile, Doris Murdla, Inger Kitt, Claire Sepp, Karl
Simmer; tänan ka 10.c klassi
õpilast Sigrit Pikkarit ja vilistlast Ardo Pikkarit, kes
meid näitleja haigestumisega
tekkinud kitsikusest päästis.
Noorte endi ütluste järgi tuletas üritus lapsepõlve meelde.
Kõlama jäi mõte, et huumori
ja lõbusate tegevuste kaudu
õpib paremini ja on huvitavam. Inger sõnas, et naeratuse
toomine väikese lapse suule on
igati südant soojendav. Naeratavaid lapsi oli sellel õhtul
palju. Kokkuvõtteks sobiksid
Sigmar-Steni sõnad: „Täiega
lahe oli!“ 

Seiklused Juminda poolsaarel
Saue Päevakeskus
Tundub, et ilmataadiga ei
ole Saue reisihuvilistel enam
kõige paremad suhted. Saue
Päevakeskuse Juminda-reisi
hommik 17. mail oli küll soe
ja päikeseline, kuid keset imeilusat rabamatka katsid sajupilved päikese ja külm vihm
oli edaspidi meie loodusretke
saatjaks.
Nagu ikka, startisime bussitäie reisihuvilistega ja teejuht
oli väsimatu Jaan Masing.
Korraldajate ja Jaani õnneks
on meie väljakujunenud reisiseltskond vapper ja kartmatu
ning alati heatujuline. Sellel
reisil läks vaja kõike: vaprust,
et kõrgele ronida ja pikalt
matkata; kartmatust, et vaatetornidesse ronida ja rabas
laudteedel tasakaalu hoida;
head tuju, et külma ja vihma
trotsida ning kõikvõimalike
ootamatustega leppida.
Sellel reisil seiklustest
puudust ei tulnud! Tagantjärele võiks reisi isegi seiklus-

Vapper ja kartmatu reisiseltskond tõuseb pikas rivis
Muuksi linnamäele. Foto: Tiina Univer
matkaks pidada. Vähe sellest,
et tuli vihmas ja külmas laudteedel püsida ning seejuures
kilomeetreid läbida, juhtus
viperus ka bussiga. Heatahtlik
ja abivalmis bussijuht tahtis

meie vaprate eakate jalavaeva
vähendada, kuid tagurdades
kaldus pisut teelt kõrvale ja
jäi lootusetult kinni. Kogu
reisiseltskond lükkas eest ja
lükkas tagant, aga kangekael-

ne buss ei liikunud paigast.
Õnneks olime reisijuhi kodukülas ja meid tuli päästma
tuletõrjeauto. Lõpp hea, kõik
hea. Jalavaev oli vähendatud
ja buss veeres muretult kodu
poole.
Päästmise ootamine ei olnudki nii hull ja nii lõputu,
sest olime just tagasiteel Jaani
ja Tiina kodust, kus toimus
enneolematu piknik — vein
ning võrratult maitsvad Jaani
naise Tiina küpsetatud pirukad ja soojad joogid.
Päevakeskus kasutamegi
võimalust tänada kõiki osalejaid, kes säilitasid rõõmsa
meele ja hea tuju. Meil, korraldajatel, on eriti hea meel
selle üle, et igasugused ootamatused ei heiduta reisihuvilisi, vaid vastupidi, iga reisiga
tuleb huvilisi juurde!
Tervitame meie giidi Jaan
Masingut, tema imeliste küpsetamisoskustega kaasat Tiinat ja — kohtume jälle selle
suve järgmistel reisidel! 

1. juuni 2012

Võtame vastu koolitoetuse
avaldusi esimesse klassi
astujate vanematelt
Vastavalt Saue Linnavolikogu 25. augusti 2011. aasta määrusele nr 30 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord Saue linnas“ ja Saue linna eelarvele maksab Saue Linnavalitsus 2012. aastal esimesse klassi astuva
õpilase vanemale koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik tänavu septembris esimesse
klassi astuvad õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue
linnas seisuga 1. september 2012. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike
registris seisuga 1. september 2012.
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 2012. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele
hiljemalt 30. septembriks 2012 kirjalik taotlus.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee.
Koolitoetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november 2012. Info
telefonil 679 0174.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Juunior-kiipkaardi
sõidusoodustused suvel
Saue–Tallinna kommertsbussiliinidel nr 190 ja 191
kasutusel olevad õpilaste elektroonilised juunior-kiipkaardid annavad õiguse sõita bussides tasuta kuni
31. maini. 1. juunist kuni 31. augustini on õpilastele
bussisõit soodushinnaga.
Alates 1. juunist on kõikide juunior-kiipkaartide omanikel
vaja maksta bussi sisenedes sooduspileti eest. Sooduspileti
hind on 40 eurosendi võrra väiksem bussis kehtivast pileti
täishinnast. Saue Linnavalitsus tasub iga linnasõidu pileti
eest 40 eurosenti, ülejäänud pileti raha maksab õpilane ise.
Soodustus ei kehti kuukaartide ostmisel.
Uuesti taastub õpilaste tasuta sõidu õigus 1. septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad käesoleval õppeaastal keskkooli või
keskharidust andva kutseõppeasutuse, lõpeb kiipkaardi
kehtivus ja soodussõiduõigus automaatselt 31. augustil. Põhikooli lõpetajate ja sügisel keskharidust omandama asuvate õpilaste kiipkaartide kehtivus ei katke. Juhul, kui põhikooli
lõpetaja ei asu omandama sügisest keskharidust, lõpetatakse kiipkaardi kehtivus automaatselt.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastatakse
kiipkaart, kui ta on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste nimekirja. Õpilasel ja tema ühel vanemal
peab olema elanikeregistri alusel elukoht Saue linnas.
Tuletame meelde, et 191. bussiliinil maksab Saue linnasisene sõit 40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel palume kindlasti bussijuhti teavitada, kui olete otsustanud sõita vaid
Saue linna piires. Käitudes nii, hoiate linnaraha kokku!
Info telefonidel 679 0180 ja 679 0174.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Käsitöönäitus
päevakeskuses
Külastajad said Saue naiste osavate käte vilju imetleda ühel
ilusal nädalavahetusel ja huvilisi jagus. Järjekordne käsitöönäitus Saue Päevakeskuses avas uksed 18. mail.
Täname avamisele esinema tulnud naisansamblit Rukkilill ja kõiki tublisid käsitöönaisi, eriti Viivet.
Lehe ilmumise ajaks on päevakeskuses avatud juba uus
näitus — Asta Tomsoni õlimaalidest. Palume külastada!
Saue Päevakeskus

Saue Linna Raamatukogu
suvised lahtioleku ajad
1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu avatud järgmistel
aegadel:
• E, T, N kell 10–18
• K kell 10–19
• R kell 10–17
Laupäeval ja pühapäeval suletud.
Telefon 659 6682, e-posti aadress raamat@saue.ee
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Saue Sõna

Kultuur
Sulle ma laulan, emake hea …
Anu Vananurm

Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Saue Gümnaasiumi algklassides oli 7.–11. maini sellekevadine emadenädal, mil taas
kord oli emadel, vanaemadel,
õdedel ja tädidel võimalus
tulla lastele tundi andma, rääkima oma tööst, hobist või huvitavast reisist.
On hea meel, et kokku
külastas 1.–4. klasside tunde
emadenädala jooksul 21 tunniandjat ema! Tunnid olid põnevad. Emad tutvustasid lastele jahimeheelu, maitseaineid,
loomaaias elavaid looduskaitse all olevaid loomi, erinevaid
reisisihtkohti ja mõned klassid
külastasid ka emade töökohti.

Neljapäeval, 10. mail, toimus Saue Gümnaasiumi aulas
kaunis emadepäeva kontsert
„Sulle ma laulan ...” Igal klassil olid oma esinemisnumbrid
ja lapsed olid etteasteid hoolega harjutanud. Õpitu esitamine
emmedele on laste jaoks niinii oluline!
Pärast kontserti pandi
klassides proovile emade
teadmised Eesti filmikunstist — toimus viktoriin teemal
„Eesti film 100”. Selgus, et
filmiteemadel on kõige paremad teadmised 1.a, 4.b ja 3.a
klassi emadel ning lastel, sest
just need klassid said esikolmikusse.
Õhtu lõppedes andsid lapsed emadele omavalmistatud
emadepäevakingitused
ja

Ema Vicky Korju 3.b klassile jahiteemalist tundi andmas.
kaardid ning oligi aeg koju
minna.
Täname kõiki emasid, vanaemasid, tädisid ja õdesid,
kes osalesid meie emadenä-

dalal tunde külastades või
kontserti nautides. Oma emme
silmapaar kontserdikuulajate
hulgas on igale lapsele kõige
tähtsam! 

seda toredat pilli ajaviiteks
mängima ka meie muusikakoolis.
Rõõmsalt kink üle antud,
võttis sõnajärje üle õppalajuhataja Terje Mäss, kes alustas lõputunnistuste ja muusikakooli CD-de üleandmist.
Enne tunnistuse kättesaamist
pidid lõpetajad veel paar minutit „hinge kinni hoidma“,
sest traditsiooni kohaselt kirjutab iga erialaõpetaja õpilase kohta iseloomustuse ja
iseloomustusi on alati väga
huvitav kuulata nii õpilastel
kui ka teistel saalisviibijatel.

Pean ausalt tunnistama, et
nii palju ilusaid sõnu korraga
ühes iseloomustuses võttis
mõnelgi õpilasel pisara silma, sealhulgas ka allakirjutanul.
Lõpetuseks — usun, et
me kõik jagame linnapea
arvamust: muusika on seitsmest kaunist kunstist just see
kõige kaunim. Arvan, et nii
kaua, kuni me seda kaunist
kunsti oskame, seda teistega jagame ja oma südames
hoiame, oleme ikka ja alati
loomingulised ning rõõmsameelsed. 

Kes muusikat teha
oskavad, on enam
kui õnnelikud
Inge-Helene Pello
X lennu lõpetaja

Saue Muusikakooli kümnenda lennu juubelihõnguline
lõpuaktus tõi mais Kadrioru
lossi õnnelikud lõpetajad,
nende õpetajad, lapsevanemad ja külalised.
Aktus algas kontserdiga.
Enne veel, kui lõpetajad esitasid kuulajaile omi lemmikpalu, kõlas neljanda klassi
tervituslugu. E. Köhleri teose
„Lillede valss“ esitasid Lisa
Kõllamõts ja Kristiina Zakurakina viiulil. Kauni tervitusloo helidest lummatult
võtsid järje üle kümnenda
lennu lõpetajad.
Kontserdil kanti ette klassikalisi teoseid. F. Chopini
„Poloneesi“ esitas KaieMari Hanikat ja F. Carulli
„Etüüdi“ Timo Karvanen.
Ei puudunud ka pop-jazzlood, kuivõrd kolm õpilast
lõpetas muusikakoolis just
selle osakonna. Muusika-

koolibänd tõi pop-jazzi loona
kuulajateni A. C. Jobimi pala
„Wave“.
Kontsert oli lühike, kuid
armas. Pisut teistmoodi, kui
meenutan 2008. aasta lõpetamist. Võib-olla oligi erinevus tingitud sellest, et nüüd,
olles õppinud muusikat 11
aastat, tunnen, et muusikakool on tõesti kahjuks läbi,
ja nüüd saan muusikat teha
enda jaoks ajal, mil tuju tuleb. Muusika on alati hingele hea ja need, kes muusikat
teha oskavad, on kindlasti
rohkemgi kui õnnelikud inimesed!
Pärast pidulikku kontserdiosa võtsid sõna muusikakooli direktor Kristiina Liivik, linnapea Henn Põlluaas
ja lõpetuseks lõpetajad ise.
Kümnes lend kinkis muusikakoolile didgeridoo — see
on eriline Austraalia aborigeenide instrument, mida on
mängitud juba aastatuhandeid. Loodetavasti hakatakse
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Elo Marika Kongo:
tantsu väljamõtlemine
ei ole kerge töö
Saue Huvikeskuse tuntuima kollektiivi, showgrupi Vikerkaar
Saue ridades tantsib 54 usinat noort, kes treenerite Elo
Marika Kongo ja tema tütre Marilin Kongo käe all ääretult
põnevaid tantse esitavad. Treenerite sõnul on ühe tantsu
õnnestumiseks vaja head muusikat, taibukaid tantsijaid ja
nutikat treenerit.
„Nagu igal alal, peab ka tantsuga tegelemisel omama eelkõige huvi asja vastu, tahtejõudu ja kriitikataluvust,“ sõnab
Elo Marika. „Ka professionaalsetel tantsijatel on alati kõrval
repetiitor, kes märkusi teeb ja kritiseerib. Kui lapsed mõistavad, et „norimine“ käib nende huvides ega ole mõeldud
kellegi solvamiseks, laabub koostöö kenasti.“
Saue 54 tantsijale oodatakse sügisel taas uusi liikmeid lisaks. Eelkõige 1.-2. klassi tüdrukuid, aga miks mitte ka pisut
nooremaid või vanemaid. Elo Marika sõnul on läbi aegade
gruppi tuldud ka 6.-7. klassis ja jäädud keskkooli lõpuni või
kauemakski. Treenerina töötab tema kõrval ka tütar Marilin,
kes on lõpetanud G. Otsa nimelise Muusikakooli pop-jazzi
osakonna laulu erialal, õpib Tallinna Ülikoolis muusikateraapiat ning on alates seitsmendast eluaastast olnud Vikerkaares tegev.
Täna treenib Marilin Kongo vanemat rühma ja loob väga
omanäolisi tantse. Elo Marika sõnul pole tantsu väljamõtlemine kerge töö ja selle õnnestumiseks on vaja head muusikat, tragisid tantsijaid ja nutikat treenerit, sest vaid nende
komponentide kokkusattumisel võib sündida midagi head,
mis ka publiku südamesse jõuab.
Ansambel Vikerkaar Saue on tulnud tantsufestivali Koolitants laureaadiks 2000., 2003., 2005. ja 2008. aastal.
2003. aastal saadi ka rahvusvahelise tantsufestivali „Young
and dancing“ laureaadiks. Lisaks arvukatele esinemistele
Eestis on showgrupp osalenud festivalil Stockholmis ja kontsertreisil Saue sõpruslinnas Lätis, Vangažis.
Elo Marika peab aga grupi suurimaks saavutuseks seda,
et 1989. aastal Sirje Lubergi asutatud lasteringist on saanud tore, 50-aastaseks saava Vikerkaare noorem õde. „See
on omaette saavutus, et saame Saue lastega anda kontserte suurel laval koos imelise valgusega ja et ka Saue rühmal
saab peagi 25 aastat täis.“
Kui Helgi Tomberg 1962. aastal Tallinna Ehitajate Klubis
laste laulu- ja tantsuansambli asutas, ei osanud keegi ette
näha, et selle tegevus kandub 21. sajandisse. 16-aastaselt
hakkas Helgi Tombergi kõrval treeneritööd tegema tütar Elo
Marika ning tänaseks on Vikerkaarest kujunenud omanäoline, Eesti tippude hulka kuuluv tantsutrupp.
1987. aastal alustas treenerina tööd Elo Marika Kongo
õpilane Piret Mikk, kes hakkas Vikerkaares tantsima juba
nelja-aastasena. 2002. aastal lisandus kolmanda treenrina
Elo Marika tütar Marilin, kelle elu on tihedalt seotud tantsu
ja muusikaga suurtel ning väikestel lavadel.
Gerli Ramler

Vikerkaare nooremad tantsisid kunstiringide
lõpetamisel Pöialpoiste tantsu. Foto: Siiri Raagmets

Saue Gümnaasiumi kevadkontsert „Pildikesi kevadest“
Piret Uulma
Sel aastal tuli kevad teisiti,
koos Oskar Lutsu ja tema
surematu teosega „Kevade“,
mis sidus selleaastase Saue
Gümnaasiumi kevadkontserdi tervikuks. Kes olid need
poisid ja tüdrukud sellest
mitut põlvkonda ühendavast
raamatust, jutustasid meile
kontserdil 11.a klassi poisid
Kert Paidre, Magnar Matteus Oder ja Mart Jõesaar

erinevate muusikapalade vahel.
See teos oma karismaatiliste tegelastega on kindlasti
ka tulevikus populaarne ja
paneb nii mõnegi koolijütsi
mõtlema, et enne teda anti ka
Eestimaa koolides võimalikku
head haridust. Õpetati kirjutama, lugema, laulma, endast
ja teistest lugu pidama. Igal
põlvkonnal on oma Tootsid,
Kiired, Arnod ja Teeled, samuti köster ja õpetaja Laur. Meie

kooli parimad aastal 2012 on
kindlasti need poisid ja tüdrukud, kes esinesid kontserdi
teises osas näidendis „Kevade“. Parim Toots — Joosep
Talumaa, kõige kiirelikum
Kiir — Andreas Aadli ja parim köster — Märten Matsu
või Saue Gümnaasiumi kõige
lüürilisem Arno — Martin
Vist. Kõlab ju hästi ja uhkelt!
Ka laste muusikalised palad olid hoogsad ja lootust täis,
et kohe-kohe jõuab ka Ees-

timaale paitav suvesoe. Kes
ei oska suurelt unistada ning
oma unistustesse ka uskuda,
selle elu on kindlasti vaesem
ja rõõmutum. Väikeste Tüdrukute Koori ja Tirtsutajate
särasilmselt esitatud laulud
olid selle kinnituseks. Need,
kes oskavad oma annet teistele
pakkuda, leiavad ka oma sinilinnu. Endiselt pakkus ka ansambel SaSir kuulajatele seda
äratundmisrõõmu.
Meeldiv on, et laulmine on

populaarne ka noorte meeste
hulgas ning uute lauludega
esinemist vaevaks ei peeta.
Usun, et Karl Hõbessalu (8.c)
ja noortekoori noormehed üllatavad
vaatajaid-kuulajaid
edaspidigi.
Suur tänu kõigile esinejatele, kes kinkisid publikule ilusa
kontserdi. Kaheteistkümnenda
klassi õpilastele, kel praegu
kõige kiirem aeg, soovime aga
südikust ja loomingulisi võimalusi edaspidiseks. Kes teeb

palju, see jõuab kaugele! On
ju koolilaval esinemine olnud
ennegi kõigi unistuste täitumise eelduseks.
Kontserdil mängisid klaveril Gerli Kirikal ja Mihkel Alamaa, kitarril Joosep
Talumaa. Õpilasi juhendasid
Grete Põldma, Sirje Ojavee,
Helle Käsk, Elvira Alamaa
ja Leo Uulma.
Ilusat kevadet kõigile! Ja
ikka julgelt ja rõõmsalt edasi! 

Saue Sõna

Kultuur
Saue Huvikeskus — 10!
Saue Sõna
Paljude nooremate ja vanemate sauelaste vaba aja sisustaja,
Saue Huvikeskus on märkamatult 10-aastaseks saanud.
Rääkides huvitegevusest ja
kultuurielust Saue linnas, ei
saa kuidagi üle ega ümber
ühest väga toredast inimesest,
kes oma vaiksel moel toimetab ja kõik asjad sujuma paneb. Siinkohal ongi õige anda
sõna talle. Saue Huvikeskuse
juhataja Sirje Luberg meenutab ajalugu ja räägib, mida
keskus sauelastele pakub.

Ajalugu

2002. aastal loodud Saue Huvikeskusele eelnes 1989. aastast Saue mõisa härrastemajas
tegutsenud Saue kultuurikeskus, mis kandis nime Kultuurifirma SAKK (Saue alevi kultuurikeskus). Kultuurikeskuse
tööd juhtisin mina ja kunstiline juht oli Elena Kalbus.
Mõis oli kohaliku kultuurielu keskus, kus tegutsesid laste ja täiskasvanute huviringid.
Vähemalt kord kuus oli kontsert, mõisa pargis korraldati
koostöös lasteaiaga laulu- ja
tantsupidusid.
1993. aastal tegutsesid
lastele SAKK-is showgrupp
Lainela, balletiring, laste muusikaring, mudilaste laulu-tantsuring, kunstiring, moekool ja
tüdrukute klubi. Täiskasvanuil
oli võimalus õppida inglise ja
saksa keelt ning osaleda paljude ringide töös, nagu näiteks
astroloogia, Saue Kägara naisja
segarahvatantsurühmad,
rahvamuusika kapell, naiste
klubi, kunstiring ning pensionäride klubi Tammetõru.

1994. aastal tagastas volikogu Saue mõisa omanikule.
Kultuurikeskus oli sunnitud
uksed sulgema ja huviringide
tegevus suundus Saue Gümnaasiumisse.
Pärast 1994. aastat puudus
Sauel kultuurielu korraldav
ja koordineeriv asutus. Saue
Gümnaasiumis toimus huviringide tegevus, ülelinnaliste
ürituste korraldamisel oli eestvedajaks 1994. aastal loodud
Saue Naisselts. Et õpilaste
ja täiskasvanute huvitegevus
muutus kooli juures liialt suureks, loodigi Saue Linnavolikogu määrusega Saue Huvikeskus, mis alustas tegevust
1. jaanuaril 2002 Saue Gümnaasiumis.

Kultuur, sport
ja huviharidus

Huvikeskuse tegevuse eesmärk põhikirja kohaselt on
Eesti rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine Saue linnas
ning linnaelanikele vaba aja
sisuka veetmise võimaluste
loomine spordi, rahvakultuuri
ja meelelahutuse vallas.
Huvikeskuse sporditegevuse juhi Terje Toomingase
eestvedamisel on sauelastel
võimalus alates aastast 2007
osaleda tervisespordi sarjas
„Sauelane liikuma“, mis koosneb seitsmest etapist erinevatel spordialadel. Sarja eesmärk
on propageerida tervisesporti
ja tutvustada sportimisvõimalusi. Sarja esimene etapp on
septembris ja hooaeg lõpeb
mais-juunis. Hooajati võtab
sarjast osa ligi 1000 sauelast.
Iga osaleja täidab osavõtukaardi ja osaleb loosiauhindade jagamisel.
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Huvikeskus soovib
täiskasvanute koolitust
laiendada
Saue Huvikeskus, mille ringe juhendavad oma ala
professionaalid, korraldas tänavu täiskasvanute seas
küsitluse, et teada saada, mis inimesi huvitab ja mis
on neile oluline.

Õpetaja Reet Vesteri juhendatud keraamikaringis
valminud hiired. Foto: Siiri Raagmets
Huvikeskuse
ülesanne
kultuuri vallas on kultuurisündmuste, konkursside ja
folklooripidude korraldamine
Saue linnas, seltside, klubide
ja ühingute tegevuse koordineerimine ja nõustamine, täiskasvanute taidlusringide töö
korraldamine ning professionaalse kultuuri vahendamine.
Huvikeskuse ülesanne huvihariduse vallas on õppetöö
korraldamine ja huvihariduse
võimaldamine õpilastele vastavalt huviharidusstandardile
ja Saue Huvikeskuse põhikirjale, ainekavade väljatööta-

mine õpilaste huviringidele ja
täiskasvanute kursustele ning
koolituste korraldamine. Seda
koordineerib
huvitegevuse
juht ja kunstiringide juhendaja
Virve Laan.
Saue Huvikeskus tegutseb koostöös gümnaasiumi,
lasteaia, muusikakooli, noortekeskuse, raamatukogu, päevakeskuse ja kõigi kodanikeühendustega Saue linnas.
Ringid kasutavad tööks gümnaasiumi aulat, võimlat ja
klasse, samuti lasteaia ja noortekeskuse ruume. 

Sauelased märkisid, et kuivõrd keskus asub kodu lähedal,
pakub see kvaliteetaega neile endile, andes võimaluse end
arendada ning „patareisid laadida“. Vastustest koorusid
uued alad, millega sauelased tegeleda soovivad.
Inimesed tahaksid end arendada maalimise, joonistamise, tekstiilikunsti, siidimaali, tikkimise, rahvarõivaste valmistamise, disaini ja kodukujunduse, viltimise, värvusõpetuse
ning fotograafia vallas. Osa nimetatust keskus juba pakubki,
nagu keraamika, joonistamine, maalimine ja klaasikunst,
tekstiil- ja uuskasutus, kuid siinkohal on paslik märkida, et
kõike soove ei ole võimalik arvesse võtta. Kuigi ruumipuudust pole — õhtuti on klassiruumid vabad —, ei „toida“ kursus või ring end ära, kui osalejaid on vähe. Mõtteks on siiani
jäänud ka suvise kunstilaagri korraldamine täiskasvanuile:
raske on aegu sobitada.
Huvikeskuse huvitegevuse juht Virve Laan ütleb, et täiskasvanute kursuseid saab arendada edasi uuel tasemel, kui
valmivad õppekavad, mis saavad riiklikult registreeritud. Ise
on ta tänavu juunis lõpetamas kaks aastat kestnud täiskasvanute õpetaja koolitust Eesti Vabaharidusliidu koolituskeskuses.
Suvelgi ei jää elu huvikeskuses soiku — ettevalmistamisel on Saue Savipäev, mis toob Keskuse pargi 25. augustil
erinevaid toredaid tegevusi täis, kuid sellest juba pikemalt
Saue Sõna järgmises numbris.
Saue Sõna

Saue kultuuri- ja spordielu
iseloomustavad traditsioonilised
üritused
Jõulukuuskede pidulik ärasaatmine, talvine folklooripidu, Saue
jalgpalli-, suusa- ja ujumismeistrivõistlused, tervisespordisari
„Sauelane liikuma”, lauluvõistlus „Saue laululaps”, kunstistuudio ringide jõulu- ja kevadnäitus, Saue linna laulu- ja tantsupidu
Saue Sõlg, jaaniõhtu, Saue Savipäev, huvitegevuse infopäev,
sügispidu, küünalde süütamine linna jõulupuul, jõululaat, aastalõpupidu.

Tekstiili- ja taaskasutuse kursus tööhoos.
Foto: huvikeskus

Huvikeskuses tegutses 11 koolitusloaga huviringi lastele
Virve Laan

Kunstistuudiol möödus
kolmas õppeaasta

Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Äsjalõppenud hooajal oli
Saue Huvikeskuses täitunud
220 õpilaskohta, tegutses 11
koolitusloaga huviringi lastele. Huvilised osalesid showgrupis Vikerkaar, tennise-,
male- või ÜKE treeningrühmades, robootikas ja puutööringis. Kunstistuudio ringides sai õppida skulptuuri,
tarbekunsti, meisterdamist,
keraamikat või joonistamistmaalimist ning kompositsiooni.
Aasta jooksul tegelesid
lapsed ja noored soovitud huvialaga, omandasid
uusi oskusi ning osalesid
võistlustel ja konkurssidel.
Showgrupi Vikerkaar tantsurühm jõudis tantsukonkursi
„Koolitants 2012“ finaali.
Robootikaringi
õpilased

Koolisaalis oli väljapanek parematest õpilastöödest, pildil on Evelin Vokksepa
juhendatud laste tööd. Foto: Siiri Raagmets
esinesid edukalt konkursil
„Robotex“. Maleringi õpilased osalesid koolinoorte
maleturniiridel ja 18 kunstistuudio õpilast võttis osa
Eesti Rahva Muuseumi korraldatud laste joonistuste
konkursist ja näitusest.
Võistlemine ning konkurssidel osalemine annab võima-

luse oma oskused ja võimed
proovile panna, kuid eelkõige
on tähtis, et saaks lemmikhuvialaga tegelda.
Tänavu tegutses robootikaring huvikeskuses viimast
aastat ja läheb sügisest Saue
Gümnaasiumi hallata. Õpilastele jääb võimalus robootikaga tegeleda alles.

Suvelaagrid on tenniseringil ja showgrupil Vikerkaar. Iga aasta juunis on huvikeskuse suvealguse laager
kuni 12-aastastele õpilastele.
Laagris vahelduvad sportlikud mängud kunstitegevusega. Tänavu on plaanis ka ekskursioon Paldiskisse skulptor
A. Adamsoni majamuuseumi.

Saue Huvikeskuse kunstistuudio kolmanda õppeaasta
lõpetamine oli 23. mail 2012.
Kahe tantsuga esinesid showgrupi Vikerkaar nooremad
tantsurühmad. Kunstiõppurid
said kätte tunnistused ja õhtu
lõppes ühise meisterdamisega.
Voltimistöötubasid juhendasid
huvikeskuse kunstiõpetajad.
Koolisaalis oli väljapanek
parematest
õpilastöödest.
Eksponeeritud oli keraamikat,
skulptuuri ja kompositsiooniülesandeid, huvitavaid meisterdusi erinevates tehnikates,
kollaaže, maale, joonistusi ja
graafikat. Näitus oli koostatud ülevaatena aasta jooksul
õpitust. Väljapaneku ilme kujundas kunstistuudio ringides
osalenud 73 õpilase looming
ja kunstiõpetajate tubli töö.
Läinud sügisel alustasid
meil tööd kaks uut kunstiõpe-

tajat: tekstiilikunstnik Evelin
Vokksep ja skulptuuri õpetaja Anneli Lupp, kes lisaks
huviringide juhendamisele
korraldasid ka skulptuuri ja
ehete valmistamise töötoa,
kostüümipeo kunstiringide
õpilastele ja kevadpühadeks
munade värvimise töötoa peredele.
Ka järgmisel õppeaastal
on meil plaanis korraldada
huviringide tööd, viia läbi
töötubasid õpilastele ja peredele, avada uusi õppegruppe
kunstihuvilistele ja korraldada näitusi.
Ootame ka, et peatselt
leiab lahenduse meie vajadus
suurema õppeklassi ja nüüdisaegsemate õppetingimuste
osas. Soovime kõigile õpilastele head suvevaheaega ja
ootame rohket osavõttu huviringidest järgmisel õppeaastal. Kohtumiseni infopäeval,
30. augustil! 

Saue Sõna

Varia
Doonoripäev Sauel
Doonoripäev on reedel, 8. juunil kell 11–14 Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9).
Tule doonoriks, kui oled:
• terve, ei põe praegu mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid;
• puhanud ja söönud;
• kehakaaluga üle 50 kg;
• 18–60-aastane.
Viimasest vereandmisest peab meestel olema möödunud
60 ja naistel 90 päeva. Kui sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi
või naha augustamisi, saad verd loovutada nelja kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.
Lisainfo www.verekeskus.ee ja Facebook’is fännilehel
„Doonorid ja Sõbrad“ www.facebook.com/DoonoridjaSobrad

Projekt
„Köök ühendab rahvast!“

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Asta Tomsoni õlimaalide näitusmüük!
• 1. juunil kell 15 ringide hooaja lõpupidu Saue Kontserdisaalis.
• 2.–4. juunil korraldab Saue Linna Invaühing reisi Peterburi.
• 5. juunil kell 10 Saue Linna Invaühingu koosolek.
• 8. juunil kell 10 turumüük.
• 9. juunil memme-taadi lustipidu Vanamõisas, esinevad
päevakeskuse tantsijad ja lauljad.
• 9.–10. juunil Saue linna Invaühingu liikmed ja erivajadustega noorte ansambel osalevad Viljandi invataidlusfestivalil.
• 11.–15. juunil korraldavad reisihuvilised reisi Valgevenesse.
• 12. juunil reis Paldiskisse. Väljasõit kell 9 Saue kaubakeskuse eest. Täiskasvanu osamaks 5 eurot, lapsel 3 eurot.
• 19.–21. juunil osalevad Saue Linna Invaühingu liikmed
Käsmu laagris.
• 26. juunil korraldavad reisihuvilised Raereisidega reisi
Pärnumaale.
• 20. juulil teletorni külastus.
• 29. juuli. Projekti „Köök ühendab rahvusi“ esimene
üritus „Kapustnik” pühendub kapsale, ühele peamisele
ja populaarsemale köögiviljale kõigi kolme kultuuri köögis,
millest võib valmistada kümneid toite. Praetud hapukapsas,
hapukapsa pirukad, ühine valmistamine ja lõunasöök, mille
käigus õpivad osalejad tegema üksteise rahvustoite ja jagavad rahvuslikke kulinaariasaladusi. Toimumiskoht: Ukraina
organisatsioonide assotsiatsiooni ruumid (Tallinn, Nafta
6–2). Transport olemas. Registreerimine päevakeskuses.
• 14.–15. augustil korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale.
• 25. august. Projekti „Köök ühendab rahvusi“ teine üritus
„Pidulik piknik“ on pühendatud projektis osalevate rahvuste iseseisvuspäevadele: 20. august Eesti iseseisvuse taastamise päev, 24. august Ukraina iseseisvuspäev ja 3. juuli
Valgevene iseseisvuspäev. Ühiselt valmistatakse grillitud liha
(eesti traditsioon) ja degusteeritakse rahvuslikke mittealkohoolseid jooke. Lisaks valmistatakse traditsioonilisi kilu(Eesti), heeringa- (Ukraina) ning heeringa- ja kartulivõileibu
(Valgevene). Osalejad õpivad tegema üksteise rahvustoite
ja jagavad rahvuslikke kulinaariasaladusi. Toimumiskoht:
Stroomi rand. Transport olemas. Registreerimine päevakeskuses.
• 6. septembril korraldavad reisihuvilised reisi Peipsi äärde
vanausuliste juurde.

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5.- €
(tavahind 12.- €)
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!
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Lasteaiarühmad
on komplekteeritud
Lasteaed Midrimaa saatis 3-aastaste laste vanematele koju
kirja, et laps on lasteaeda koha saanud, ja ootab kirjalikku
kinnitust lasteaiakoha vajaduse kohta hiljemalt 6. juuniks
2012 e-posti aadressile liide@saue.ee.
Koha saanud laste nimekirja leiate linna koduleheküljelt — LINNAKODANIKULE / haridus / Saue lasteaed Midrimaa — ja sellega on võimalik tutvuda lasteaias.
6. juunil 2012 kell 18 on Saue lasteaias (Kuuma 9)
koosolek, kuhu on oodatud kõik alates augustist 2012
koha saavate laste vanemad.
Koosolekul
• tutvutakse lasteaia rühmade ja õpetajatega.
• jagatakse nõuandeid seoses lapse lasteaeda tulekuga.
• tutvustatakse õppekava.
Lasteaia ülejäänud vanuserühmad on komplekteeritud ja
uusi kohti saab välja anda ainult vabanevatele kohtadele.
Seega ootame kiiresti infot neilt peredelt, kes lapsele lasteaiakohta järgmisel õppeaastal ei vaja.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise
Fond

Saue Tenniseklubi küsitlus

Saue Päevakeskus kutsub kõiki huvilisi osalema projektis
„Köök ühendab rahvast!“ Projekt algas 16. aprillil 2012 ja
kestab kuni 31. jaanuarini 2013.
Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerumise fond, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.
Projekti korraldajad on Ukraina Noorsoo Liit Eestis, Saue
Päevakeskus ja Valgevene Kultuuriühing „Mets“.
Projekti käigus korraldavad Eestis elavad ukrainlased,
valgevenelased ja eestlased seitse koosviibimist, kus tutvustatakse rahvuskööke, vahetades retsepte, valmistades koos
rahvusroogasid ning nautides toiduvalmistamist ja valminud
roogasid.
Kõik soovijad, kes tahaksid lähemalt tutvuda ukraina, eesti ja valgevene toiduvalmistamise kunstiga, tutvuda ja tutvustada retsepte, proovida rahvustoite ja leida uusi sõpru, võivad
meie projektis osaleda.

Saue Tenniseklubi plaanib rajada Saue linna tenniseväljakud.
Kompleksi suurust mõjutab huviliste arv.
Selleks, et edasist tegevust täpsemalt planeerida, korraldab Saue Tenniseklubi linnaelanike seas küsitluse. Küsitlusele saab vastata elektroonselt Saue linna koduleheküljel www.
saue.ee 1. juunist kuni 15. juunini 2012.
Küsitlus asub VABA AEG / Sport (vt avaneva lehe allserva
vasakule, küsitlus on väga väikses kirjas).
Lisainfo e-posti aadressil ylovatsk@hot.ee

Koosviibimiste kava:

29. juuli 2012 „Kapustnik“ — hapukapsas eesti, valgevene
ja ukraina moodi
25. august 2012 grillipidu Stroomi rannas
30. september 2012 „Pliinide pühapäev“
21. oktoober 2012 „Teeme putru“ (rahvuspudrud)
18. november 2012 „Sööme suppi“ (rahvussupid)
15. detsember 2012 „Valmistume jõuludeks“ (erinevad
vorstid)
13. jaanuar 2013 „Uue aasta kohtumised“ (sült ja palju
muud)

Ootame Teie osavõttu!

Facebook: www.facebook.com/groups/401346236551576/
Koosviibimised toimuvad Vene Teatris,
CraO Art-Salongis, Stroomi rannas, Nafta tänav 6-2 ja Saue Gümnaasiumi kokandusklassis. Tallinnas toimuvatele koosviibimistele viib
ja toob sauelasi projekti buss.
Osaleda soovijatel palume registreeruda
aegsasti Saue Päevakeskuses.

„Visioon“ on kohe kohal,
ole Sina ka!
Rahvusvaheline noorte jazz-improvisatsioonifestival „Visioon“
sai alguse aastal 2003, kui Saue Muusikakool avas džässmuusika osakonna. Tänavu tähistab festival kümnendat aastapäeva ning toimub 7.–9. juunil Sauel ja Tallinnas.
„Visioon“ on noortefestival, mille põhiteemad on džäss ja
improvisatsioon. Tutvuda saab uute tulevikumuusikutega, nende loomingu ja interpretatsiooniga. Festivalile on oodata professionaalseid muusikuid Eestist ja välisriikidest. 2012. aasta
peateema on bigbändimuusika.

Neljapäev, 7. juuni Tallinnas

Rahvusooper Estonia Talveaed
Kell 17 esinevad noorte džässbändid
Kell 20.15 gipsi-muusika kontsert. Peep Ojaveski Trio
Kell 21 flamenko-kontsert, José Torres–Karo Sampela–
Maria Rääk

Reede, 8. juuni Tallinnas

KUMU auditoorium
Kell 10 Sibeliuse Akadeemia professori Jukkis Uotila Big
Bandi workshop. Osalejatel palume kaasa võtta pill ja pult.
Kell 17 omaloomingu ja noorteansamblite kontserdid
Kell 18 teose „Message“ esiettekanne. Esitajad: Holger
Marjamaa Trio&String Quartet. Otseülekanne Klassikaraadios.
Kell 19 Peedu Kassi Trio Trifolium (Taani–Eesti)
Kell 20.30 Rahvusvahelise Noorte Big Bandi kontsert, dirigeerib Siim Aimla, solist Jukkis Uotila (Soome)

Laupäeval, 9. juunil tuleb „Visioon“ festivali kodulinna Sauele. Märksõnad on jaanituleplats ja Keskuse
park
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Kell 14–19 Suur galakontsert Keskuse pargi jazzitelgis,
esinevad noored Eestist ja välisriikidest. Festivali lõppakord on
pühendatud flamenko-muusikale.
Kell 17.30 esinevad sütitava kavaga Maria Rääk ja tantsustuudio „Arteflamenco“. Festivali lõpetab flamenko-kitarrist
José Torres Hispaaniast. Rõõmu on nii kõrvale kui ka silmale!
Ootame kontsertidele kõiki sauelasi, eriti aga noori. Soovitame kaasa võtta istumisaluse ja piknikukorvi, et oleks
mõnusam muusika saatel lõõgastuda. Tutvuge kavaga www.
noortejazz.ee

Luterlikud jumalateenistused Sauel
NB! Alates juunist toimuvad luterlikud jumalateenistused
SAUE PÄEVAKESKUSES (Kütise 4).
•
•
•
•

3. juunil kell 13 — jumalateenistus armulauaga
10. juunil kell 13 — sõna- ja palveteenistus
17. juunil kell 13 — jumalateenistus armulauaga
24. juunil kell 13 — sõna- ja palveteenistus
Jumalateenistusi korraldavad õpetajad
Juha Väliaho ja Marek Roots.
Täpsem info keila@eelk.ee, telefon 5193 1501
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Teated ja reklaam

SAKURASTUUDIO

pakub erinevaid massaaže

uuel kohal —
ilusalongis
Katz ja Petz!

Oodatakse uusi ja püsikliente.

Uus koht, sama hind!
Aadress: Sooja 1, SAUE
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
või telefonil 5454 4559

Ettevõte otsib Laagri asulas
Tänassilmas (18. bussi lõpppeatus) laotöötajaid.
Korralikud tänapäevased
ruumid ja tingimused.
Soovitatav tõstukiga
töötamise kogemus.
Lisainfo: 668 8684, Kristi.

Saetud ja lõhutud küttepuud
30–60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puude
sortiment. Tasuta transport
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a,
telefon 5360 0375 või
Halupuu24@hot.ee

Kasvava
metsa
ost

Lõhutud
küttepuude
müük

Enne, kui metsa müüd,
küsi pakkumist.

Küsi hinda!

Kahjuritõrjevahendid
koju ja aeda
maaletoojalt!
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Saue
ujula ja
jõusaal
Avatud iga päev!
E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00
P 9.00–20.00
Kasuta soodsat
võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni —
Saue, Nurmesalu 9.
Tel 659 6669;
http://koolihaldus.
saue.ee//

Müük

Holmes&Meyers OÜ.
Telefon 5553 3064
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Holmes&Meyers OÜ.
Tel 600 5323, 5595 5065,
5550 5574

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)

PROCHEMICAL OÜ

Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Telefonid
5306 3066, 5669 8863

Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Teenused
 Akende pesu ja koristusteenus. Mob 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA,
KASUTUSLUBA. MÕÕDISTAMINE.
522 0023 M. MIKK
Kinnisvara
 Üürin normaalses seisukorras
korteri Sauel või Saue lähedal
pikemaks ajaks, nõus maksma
koos kommunaalkuludega 225
eurot, lisaks maksan vee, gaasi
ja elektri eest. Kontakt: Andrus,
5349 9122
 Müüa kanaliga garaaž
Kuuseheki tänavas raudtee ääres,
22 m2. Telefon 5630 1641,
adidaas@hot.ee
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt. Tel 5803 3448
Pakun tööd
 Kaks rõõmsameelset ja aktiivset tüdrukut (2,8a ja 1,5a) otsivad
endale toredat hoidjatädi alates
augustikuust, 4-5 päeva nädalas,
kl 8–17. Telefon 5698 2177

