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Kooli laienduste ehitus algab
Sirje Piirsoo

S

aue Linnavalitsus sõlmis 17. mail ühispakkumise teinud ja riigihanke võitnud ehitusfirmadega AS Parmeron ja OÜ
TREV 2 Saue Gümnaasiumi
rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööde lepingud.
Ehitus võib alata.
Linnapea Henn Põlluaas, kes
lepingud allkirjastas, ütles, et
see annab põhjust tõsiseks
heameeleks: „Pikaks kujunenud ettevalmistusprotsess
- projekteerimine, kooskõlastamised, ekspertiisid, hanked
ja vaidlustusperiood - on selja
taga. See on suur samm edasi.
Nüüd võime kindlad olla, et
meie algatatu saab ka valmis
ning Saue Gümnaasium, Muusikakool ja Huvikeskus saavad

lõpuks endale juba aastaid
pikisilmi oodatud ruumid, klassid ja kaasaegse õppetehnika.“
Ehituse maksumus jääb 1,8
miljoni euro alla, sellele lisandub mööbli ja tehnika hind.
Mõlemad hanked on töös.
Saue koolihoone juurdeehitus lahendab gümnaasiumi,
muusikakooli ja huvikeskuse
ruumiprobleemid ning koosneb kolmest osast. Pikeneb
maja edelatiib, laieneb söökla
ja fuajee-garderoobiosa saab
pealisehituse. Ehitusega lisandub hoonele kasulikku pinda
1550 m2, sellest gümnaasiumile ligi 900 m2.
Eraldi sissepääsuga muusikakool tuleb edelatiiva pikenduse sokli- ning esimesele ja
teisele korrusele. Soklikorrusel

Lähipäevil lööb ehitaja kooli
juures kopa maasse
.
Foto on illustratiivne

on garderoob, väike saal (55
m2) ja lindistusruum, esimesel korrusel klassiruumid ning
õpetajate tuba ja direktori
kabinet, teisel klassiruumid.
Tiiva pikenduse kolmandal
ja neljandal korrusel on klassid
ning suur auditoorium gümnaasiumi tarbeks.
Laienenud söökla hakkab
mahutama korraga üle kolmesaja lapse. Lõpeb olukord, kus
lapsed hakkasid lõunatama
pea kohe, kui kooli jõudsid.

Palume
mõistvat suhtumist
Söökla alla, soklikorrusele
saab ruumid huvikeskus - ligi
90 m2.
Gümnaasiumi garderoobi
pealisehitusse tuleb õpetajatetuba koosolekuruumiga ja
kuus klassituba.
Kellel on huvi, saab ehituse
plaanidega tutvuda koolimaja
fuajees. Need on väljas gümnaasiumi direktori kabineti
vastas garderoobide tagaseinal.
Kooli laiendused valmivad
septembriks.

Tere tulemast Saue linna!
Siin on hea elada!
Saue Sõna
Tööle ja koju sõitvaid sauelasi ning meie külalisi tervitab alates mai teisest poolest
Saue Vana-Keila maantee
sissesõidul reklaamtahvel,
mis annab teavet lähikuudel

linnas toimuvatest toredatest
ettevõtmistest. Info tahvlil
vahetub kord kvartalis.
Loe, mis tulekul on, jaga
infot sõprade-tuttavatega ja
löö kaasa! Foto: Sirje Piirsoo

Ehitus muudab tavapärast
parkimiskorraldust kooli
juures - jälgige märke.
Jalgrattaparkla liigub teise
kohta. Autod pargivad staadioni kõrval oleval parkimisplatsil.
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Riigigümnaasium Sauele!

Ero Liivik, volikogu
eelarvekomisjoni liige
19.aprilli Saue Sõnast oli
lugeda, et praegu on lõpusirgel
koolimaja territooriumi detailplaneering, kus linn näeb ette
asukoha uuele gümnaasiumi
hoonele, kuhu saaks planeerida
kõik vajalikud klassid, laborid
jne. Üks võimalus on pakkuda
riigile Sauele riigigümnaasiumi
ehitamist ja teine taotleda ise
otse Euroopa Liidu toetust ja
sellega ehitada uus gümnaasiumihoone. Need mõtted on
igati tervitatavad, kuid eelistada
tuleks just esimest varianti, st
taotleda riigigümnaasiumi loomist Sauele.

Hariduse kvaliteedi tõstmine
Riigigümnaasiumite loomiseks
on riik juba välja töötanud vastava korra, milles on selgelt

põhjendatud tegevuse eesmärgid. Määruse seletuskirjas
on öeldud, et kuigi PISA-testi
tulemused näitavad, et põhiharidus on kõikjal Eestis heal
tasemel, ei saa sama öelda
gümnaasiumihariduse kohta.
Seda tunnistavad riigieksamitulemuste märgatavad vahed
ja ebavõrdsed võimalused Eesti
eri gümnaasiumidest kõrgkooli
riigieelarvelistele kohtadele
pääseda - väikeste gümnaasiumide lõpetajate võimalused on
kehvemad.
Gümnaasiumi õppekava
rakendamine eeldab koolidelt
kõrget õppekavavõimekust
(õppesuundade ja valikainete
pakkumist) ja kvalifitseeritud
õpetajaid. Seda saab tagada
teatud arvu õpilaste olemasolul.
Selleks, et pakkuda õpilastele piisavalt võimalusi sobiva
õppesuuna valikuks ning hoida
tööl kvalifitseeritud õpetajaid,
pakkudes neile täiskoormust
ja võimalust professionaalseks
arenguks, peaks gümnaasiumiastmes olema vähemalt kolm
paralleelklassi ehk arvestuslikult
252 õpilast.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõusse tehti
ettepanek, et Eesti koolivõrgu
osised oleksid puhtad põhikoo-

lid ja gümnaasiumid. Riigil on
olemas valmisolek võtta kogu
keskhariduse eest suurem vastutus ja luua igasse maakonda
tugev riigigümnaasium. Samuti
on valmisolek kaasajastada
jätkusuutlike gümnaasiumide
taristu Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest aastatel
2014-2020.

Saue linna vajadused
Täna on selge, et Saue Gümnaasium kujutab endast ühte
hariduslikku tõmbekeskust
Lääne-Harjumaal. Sauel antav
haridus on korralik ja kool ümbruskonna õppuritele huvipakkuv.
Teisalt on selged veel kaks asja:
gümnaasiumihoone ise on jäänud „alamõõduliseks“ (ei vasta
õppurite arvule) ja on amortiseerumas. Samuti ei ole piisavalt õpilasi just gümnaasiumi
astmes. Praegu õpib Sauel 170
gümnasisti. Viimaste aastatega
on neid aga igal aastal võrreldes
eelmisega vähemaks jäänud 2008 oli neid veel 200.
Piisav õpilaste arv tagab aga
kvalifitseeritud õpetajale tööks
vajaliku koormuse ja annab
võimaluse pakkuda õpilastele
uue õppekava nõuetele vastavat
valikuterohket gümnaasiumiharidust, sh luua uusi õppesuundi

Linnavarahaldust ootab ees töine suvi
Henn Vaher
Juhataja asetäitja-haldusjuht
Käesoleva aasta suvi tuleb
Saue Linnavarahaldusel väga
töine. Annan lühikese ülevaate
planeeritud töödest.
Lähiajal vahetame avalikel
lastemänguväljakutel vana
liiva uue vastu.
Ujula läheb remondiks
kinni 1. juulist kuni 31. juulini. Selle aja jooksul vahetame välja filtriliiva suure
ja lastebasseinis filtrites.
Filtritesse tulevad uued
filtrisõelad. Et parendada
vee puhtust lastebasseinis,
paneme täiendavalt juurde
UV-seadme, mis hävitab
bakterid. Mõlemal basseinil vahetame vee keemilise
kontrolli seadmed kaasaegsete vastu koos happe doseerimispumpadega. Ujulasse
paigaldame ventilatsiooniseadmetega soojasõlme, mis
siiani oli tegemata. Saunades
teeme jooksvat remonti.
Siinkohal kutsun kõiki ujulat
ja spordisaali rohkem kasutama.
Ujula vesi on meil üks parimaid.
Kooli võimla põrandalt
eemaldame vana laki ja piirjooned ning teeme kõik uuesti

Saue ujula läheb remondiks kinni 1. juulist kuni 31. Juulini. Foto: Sirje Piirsoo

õlibaasil lakiga üle, samuti
vahetame vahekardina siinid
koos rullidega uute vastu.
Saue Gümnaasium tuleb
uueks õppeaastaks korda saada
ja kooli juurdeehitustega saab
olema palju tegemist. Praegu
viime läbi uute ruumide mööblihanget.
Ka Saue lasteaias on palju
tegemisi: köögi remont, küttesüsteemi üleviimine soojusregulaatoritele ja kahetoru
süsteemile, vana osa renoveerimine ja uute moodulite
paigaldamine kahe rühma tarbeks, et kõik 3-aastased lapsed saaksid kohad lasteaias.

Noortekeskuses likvideerime koos ehitajaga garantiiaegsed puudujäägid.
Raamatukogus teeme korda
ventilatsiooni ja ühendame
omavahel süsteemid, mis
siiani ei toiminud.
Kütise tänav 4 hoonel
tegime katuse korda ja vahetasime soojavee boilerid uute
vastu. Remontisime postkontori koridori ja tualeti,
ehitasime kaldtee. Linnavalitsuse hoones vahetasime
kõik armatuurid kaasaegsete
vastu.
Loodame, et saame kõigi
tegemistega õigeks ajaks valmis.

ja valikkursusi. See omakorda
loob õpilastele suurema võimaluse kujundada endale individuaalne õppekava.
Täna on kooli pidaja kohalik omavalitsus ehk Saue linn.
Kulud haridusele moodustavad
Saue linna eelarvest väga korraliku protsendi - Saue Gümnaasiumi põhitegevuse kulu 2013.
aastal on ligi 1,3 miljonit eurot,
lisaks investeeringud hoonesse
ca 2 miljonit eurot -, kuid linna
finantsvõimekus ei pruugi enam
olla piisav, et oma kohustust
koolipidajana tulevikus adekvaatselt täita. Seda eriti ehitamis- ja
investeerimisvõime mõttes.
Termin riigigümnaasium aga
tähendab, et selle uue kooli
pidajaks on riik, kes võtab
enda kanda ka kõik ülalpidamiskulud. Riigigümnaasiumi
puhul ei ole näiteks õpilase
elukohajärgsel omavalitsusel
kohustust maksta koolile kohatasu. Lisaks on võimalik rajada
õpilaskodu. Riigilt oleks võimalik taotleda selleks otstarbeks
kuni kuus miljonit eurot väga
väikese omaosalusega, lisaks
jätta riigile paljud kulud, mida
täna makstakse linna eelarvest.
Pärast gümnaasiumiklasside
koondamist iseseisvasse riigigümnaasiumisse jäävad munit-

sipaalkooli põhikooliklassid.

Koostöö naabritega
Riik näeb taotlejatena siin
maakonnakeskuste omavalitsusüksusi (üksus, kus paikneb
maavalitsus) ja vähemalt 10
000 rahvastikuregistrijärgse
elanikuga omavalitsust, kus
on taotluse esitamise hetkeks
juba moodustatud eraldiseisev
gümnaasium.
Ministeeriumi arvates on
vähemalt 10 000 elanikuga
üksus see piir, mille pinnalt
võib eeldada gümnaasiumis
kolme paralleelklassi olemasolu. Statistikaameti andmetel
elab Saue linnas 5985, kuid
Saue vallas aga 10 181 elanikku. Seega - kui Saue linn
iseseisvalt ei kvalifitseeruks,
siis koostöös Saue vallaga
kindlasti. Saue linnal oleks
täna projekti pakkuda nii vastav maatükk kui ka juba toimiv gümnaasium, mida edasi
hakata arendama. Võimalik
oleks protsessi kaasata ka näiteks Saku vald, kus on samuti
olemas oma gümnaasium.
Nende kahe kooli gümnaasiumiastmete baasilt moodustatav kool kujutaks endast juba
Eesti mastaabis täiesti arvestatavat haridustemplit.

Nurmesalu tn 9, 9a ja Tule
põik T2 kinnistute
detailplaneeringu avalik
väljapanek
Saue Linnavalitsus teatab,
et Saue linna Nurmesalu tn
9, 9a ja Tule põik T2 kinnistute detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
Sauel Tule tn 7 teise korruse fuajees linnavalitsuse
tööpäevadel 3. juuni kuni
17. juuni 2013.
Detailplaneering hõlmab
Saue linnas Nurmesalu tn 9,
9a ja Tule põik T2 kinnistuid,
mille summaarne suurus on
38 383 m² ning sihtotstarve
ühiskondlike hoonete maa ja
transpordimaa.
Detailplaneeringu eesmärk on osaline kinnistute
liitmine ja omavaheliste
piiride muutmine planeeritaval alal, täiendava hoonestusõiguse määramine,
haljastuse, tehnovõrkude
ning liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on
algatatud Saue Linnavalitsuse 12. detsembri 2012
korraldusega nr 459.
Detailplaneering ei

muuda Saue Linnavolikogu
16. detsembri 2010 määrusega nr 18 kehtestatud Saue
linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse
22. mai 2013 korraldusega
nr 169.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees. Võimalikud
vastuväited detailplaneeringu kohta palume saata
kirjalikult Saue Linnavalitsusele kas posti teel aadressile Tule tn 7, Saue linn
või e-posti aadressil saue@
saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik
arutelu toimub 21. juunil
2013 kell 13.00 Tule tn 7
kolmanda korruse saalis.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 8. mai
istungi päevakorras oli
kaheksa küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue Lasteaia
Midrimaa (Koondise tn 23)

moodulelementidega laiendamise projekteerimistingimused.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuse eelnõu „Saue linna
2012. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine“ vas-

tuvõtmiseks volikokku.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa ühele
perele summas 130 eurot
ja perioodilist sotsiaaltoetust ühele abivajajale.
◊ Kinnitas vajaduspõhise

Volikogu taastas jõulutoetuse
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 16. mai
istungil osales 13 volikogu liiget. Puudusid Erki Kuld, Madis
Milling, Andres Pajula ja Anne
Teetamm.
Istungi alguses luges Argo
Ladva ette ja andis üle umbusaldusavalduse volikogu esimees Valdis Toomasti ja abilinnapea Jüri Tümanoka vastu.
Umbusaldusavaldusele olid
alla kirjutanud Raivo Ojapõld,
Madis Milling, Harry Pajundi,
Erki Kuld ja Argo Ladva. Umbusaldusavaldus tuleb hääletusele volikogu järgmisel istungil 13. mail.
Volikogu võttis tasuta linna
omandisse kolm tänava kinnistut - Uusaru tn T1 ja T2
ning Jälgimäe tee T1 - ja kinnitas ühehäälselt Saue linna
2013. aasta I lisaeelarve.
Esimesel lugemisel oli
Saue linna 2012. aasta
majandusaasta aruanne. Volikogu suunas eelnõu teisele
lugemisele ja määras edasise
arutelu juhtivaks komisjoniks
revisjonikomisjoni.
Volikogu muutis Saue linna
sotsiaaltoetuste maksmise
korda sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste osas.
Lisandusid uued sotsiaaltoetuste liigid: jõulutoetus
kõikidele pensionäridele ja
puuetega lastele ning sünnipäevatoetus alla 65-aastastele
pensionäridele, töövõimetuspensionäridele ja puuetega
lastele (vt infokast).

2013. aasta oktoobrist makstakse jõulutoetust ja sünnipäevatoetust kõigile pensionäridele ja puuetega lastele
Saue Linnavolikogu muutis
16. mail määruseg a nr 65
Saue linna sotsiaaltoetuste
maksmise korda sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste osas. Lisandusid
uued sotsiaaltoetuste liigid:
jõulutoetus kõikidele pensionäridele ja puuetega lastele
ning sünnipäevatoetus alla
65-aastastele pensionäridele,
töövõimetuspensionäridele ja
puuetega lastele.
Jõulutoetus kõigile vanadus- ja
töövõimetuspensionäridele ning
puuetega lastele. Toetuse suurus
on 20 eurot ja see makstakse
välja detsembrikuus. Registreeritud elukoht peab olema olnud
Saue linnas vähemalt kolm
kuud enne toetuse saamise
õiguse tekkimist. Taotleja peab
jooksva aasta 15. novembri
seisuga olema vanadus-või töövõimetuspensionär või puudega
laps. Toetuse saamiseks on
vajalik esitada kirjalik avaldus
linnavalitsusele. Avaldusi ei
pea esitama üle 65-aastased
vanaduspensionärid, kes on
linnavalitsusele juba eelnevalt
esitanud sünnipäevatoetuse
avalduse.

Sünnipäevatoetus kuni
65-aastastele vanaduspensionäridele, töövõi-

metuspensionäridele ja
puuetega lastele.
Toetust hakatakse maksma
alates oktoobrikuust 2013.
Toetuse suurus on 20 eurot.
Toetuse saamiseks on vajalik
esitada kirjalik avaldus linnavalitsusele. Sünnipäevatoetuse ja jõulutoetuse avaldus
on ühisel blanketil. Sünnipäevatoetus makstakse välja
taotleja pangaarvele hiljemalt
sünnipäevakuu viimaseks
päevaks. Sünnipäevatoetuse
ja jõulutoetuse avaldusi võetakse vastu linnavalitsuse
infoletis. Avalduste blanketid
on saadaval infoletis, Saue
Päevakeskuses ja Saue linna
kodulehel. Avaldus tuleb esitada hiljemalt oma sünnipäevakuul. Hilinenud avalduste
alusel tagasiulatuvalt toetusi
välja ei maksta. Esitatud avaldus jääb aluseks järgnevate
aastate jõulu- ja sünnipäevatoetuste väljamaksmisel.
Avalduses esitatud andmete
muutumisest palume linnavalitsust teavitada.
NB! Alates 1. oktoobrist 2013
on kõikide vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste sünnipäevatoetuse
saamise tingimuseks taotleja
registreeritud elukoht Saue
linnas vähemalt kolm kuud
enne toetuse saamise õiguse
tekkimist.
Info telefonidel 6790 174 või
6790 176.

peretoetuse ja toimetulekutoetuse taotluste ning
perekonna omandis või
kasutuses oleva kinnis- ja
vallasvara aruande vormid.
◊ Kinnitas moodulmaja rendi
riigihanke läbiviimiseks ja

ehitustööde omanikujärelvalve teostamise parimaks
pakkujaks AS-i Taalri Varahaldus.
◊ Tunnistas lihthanke „Hooldustraktori ja lisahaakeseadmete ostmine“ kehtetuks.

Kadakamarja tn 25 ja 40,
Tule põik 5 ja Kesa tn 20
kinnistute
detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saue Linnavalitsus teatab,
et Saue linna Kadakamarja
tn 25 ja 40, Tule põik 5
ja Kesa tn 20 kinnistute
detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Sauel
Tule tn 7 esimese korruse
fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 3. juuni kuni 17.
juuni 2013.
Detailplaneering haarab
Saue linna keskosa idaservas kinnistuid, mille sihtotstarbed on üldkasutatav
maa, elamumaa ja tootmismaa ning pindala kokku
20 462 m².
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada osaliselt uued kinnistud, määrata maa sihtotstarbed,
ehitusõigused ja piirangud.
Lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Planeeritavale alale on
kavandatud rajada lasteaed,
üks kuni 5-korruseline äri/
büroo/korterelamu, üks kuni
4-korruseline ja üks kuni
5-korruseline korterelamu
ning viis ühepereelamut.
Detailplaneering ei
muuda Saue Linnavolikogu
16. detsembri 2010 määrusega nr 18 kehtestatud
Saue linna üldplaneeringut.
Kadakamarja tn 25 ja

40, Tule põik 5 ja Kesa tn
20 kinnistute detailplaneering algatati Saue Linnavalitsuse 14. veebruari 2012
korraldusega nr 58. Saue
Linnavalitsuse 25. juuli
2012 korraldusega nr 272
muudeti detailplaneeringu
algatamise korraldust lähteülesande osas, vähendades lubatud korterelamute
korruselisust.
Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse
22. mai 2013 korraldusega
nr 167.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees.
Võimalikud vastuväited
detailplaneeringu kohta
palume saata kirjalikult
Saue Linnavalitsusele kas
posti teel aadressile Tule tn
7, Saue linn või e-posti aadressil saue@saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik arutelu toimub 1. juulil
2013 kell 17.30 Tule tn 7
kolmanda korruse saalis.

Pärnasalu tn 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Pärnasalu tn 30a
ja 30b kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub Sauel Tule tn 7 II
korruse fuajees linnavalitsuse
tööpäevadel 3. juuni kuni17.
juuni 2013.
Detailplaneering haarab
Pärnasalu tn 30a ja 30b
kinnistuid, mille sihtotstarve

on elamumaa ja tootmismaa
ning pindala kokku 1673m².
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine
ja sihtotstarbe tootmismaast
elamumaaks muutmine,
ehitusõiguse seadmine ühe
3-korruselise korterelamu
rajamiseks, tehnovõrkude,
liikluskorralduse, haljastuse ja
heakorrastuse lahendamine.

Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse 14.
veebruari 2012 korraldusega
nr 57.
Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning on vastu võetud
ja esitatud avalikustamiseks
Saue Linnavalitsuse 22. mai
2013 korraldusega nr 168.
Detailplaneering ei muuda

Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees.
Võimalikud vastuväited
detailplaneeringu kohta

palume saata kirjalikult
Saue Linnavalitsusele kas
posti teel aadressile Tule tn
7, Saue linn või e-posti aadressil saue@saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik
arutelu toimub 1. juulil 2013
kell 16.30 Tule tn 7 kolmanda
korruse saalis.

Tasub teada
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Sõidusoodustused suvel
Heli Joon
1. juunist kuni 31. augustini on bussisõit õpilastele
soodushinnaga. Saue-Tallinn
kommertsbussiliinil nr 191
kasutusel olev õpilaste elektrooniline juunior-kiipkaart
annab õiguse sõita bussides
tasuta kuni 31. maini.
1. juunist on kõikide juunior-kiipkaartide omanikel
vaja maksta bussi sisenedes
sooduspileti eest. Sooduspileti hind on 40 eurosendi
võrra väiksem bussis kehtivast
pileti täishinnast, mis täna on

Tuletame meelde, et bussiliinil 191maksab Saue
linna sisene sõit 40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel
palume kindlasti bussijuhti
teavitada, kui olete otsustanud sõita vaid Saue linna
piires. Käitudes nii, hoiad
linnaraha kokku!

1,40 eurot. Saue Linnavalitsus
tasub iga linnasõidu pileti eest
40 eurosenti, ülejäänud piletiraha - täna 1 euro - maksab
õpilane ise. Soodustus ei kehti

kuukaartide ostmisel.
Uuesti taastub õpilaste
tasuta sõidu õigus alates 1.
septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad
käesoleval õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse,
lõpeb kiipkaardi kehtivus ja
soodussõiduõigus automaatselt 30. juunil 2013.
Põhikooli lõpetajad, kes
asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad esitama
kirjaliku taotluse sõidusoodustuse saamiseks alates 1.
septembrist. Uuele bussi-

Tuletame meelde, et kõikidel
Saue linna õpilastel, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis
või keskharidust andvas kutseõppeasutuses ning kelle ja
mõlema vanema registreeritud
elukoht on Saue linnas olnud
vähemalt kolm kuud, on õigus
soodussõidule bussiliinil nr

191 Saue-Tallinn.
Soodussõidu õiguse saamiseks
peab lapsevanem või õpilane
esitama kirjaliku taotluse Saue
Linnavalitsusele. Blanketid on
saadaval kodulehel www.saue.
ee ja Saue Linnavalitsuse infoletis. Meili teel taotluse saatmisel on vajalik digiallkiri.

sõidu soodustuse taotlejale
väljastatakse uus kiipkaart,
kui ta on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi
õpilaste nimekirja. Õpilasel
ja tema mõlemal vanemal

peab olema elanikeregistri
alusel elukoht Saue linnas
vähemalt kolm kuud enne
taotluse esitamist.
Info telefonidel 6790180
ja 6790174.

Mõned soovitused loomaga
reisimiseks

Ootame ettepanekuid
Saue linna konkursile
„Kaunis Kodu 2013“

Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku
loomaarst

Kodukaunistamise liikumise
eesmärk on tõsta esile inimesi, kes ümbrust kaunistades kodu ja ilu väärtustavad.
Juba traditsiooniliseks
saanud linnasisene koduaedade kaunistamise konkurss
toimub ka tänavu.

Kui perega pikaks nädalavahetuseks autoga maakoju või
külla sõita, tekib igipõline
küsimus - kuhu ja kelle hoolde
koer või kass jätta?
Kassi võib piisava söögi ja
joogivaruga ka paariks päevaks üksi jätta. Pikema kodust
eemaloleku korral tasuks
paluda mõnel tuttaval kassi
vaatama tulla või siis viia kass
mõne hea tuttava poole, keda
loom tunneb ja kus ta ennast
hästi tunneb. Või kutsuda mõni
kassile sõbralik inimene oma
koju elama, kuniks ära olete.
Koera võiks julgesti reisile
kaasa võtta, ka külla, kui teie
sõpradel midagi selle vastu
pole. See tuleks sõpradelt
kindlasti üle küsida, kas koera
võib kaasa võtta ja seda järgnevatel põhjustel:
◊ Koer võib võõras keskkonnas teiste külaliste suhtes
ettearvamatult käituda proovida mängida inimestega, kes seda ei soovi, või
ehmatada väikesi lapsi,
kel loomaga suhtlemise
kogemus puudub.
◊ Tekitada sõbra kassipojale
või lihtsalt arglikule kassile
- kui ta on teie teadmata
vahepeal kassi võtnud -,

Võtame vastu koolitoetuse
avaldusi esimesse klassi
astujate vanematelt
Koerale võiks olla eraldatud osa pakiruumist või terve pakiruum, võib
kasutada ka transpordipuuri. Foto: internet

sügava psühhotrauma, kui
kass näeb, et tema õuele
saabunud talle vaenulikku
elukat kõik inimesed silitavad ja temast ei hooli keegi.
Kui aga kõik ülalpool kirjeldatud olukorrad on läbi mõeldud,
siis ei muud miskit, kui kogu
seltskond autosse ja teele!
Koerale võiks olla eraldatud
osa pakiruumist või terve
pakiruum, mis on võrgust
vaheseinaga salongist eraldatud. Väiksema koera jaoks võib
kasutada ka transpordipuuri.
Kuna sõit teise Eesti otsa kestab mitu head tundi, siis veel
paar soovitust.
◊ Osta kogu vajaminev söök

ja jook ära eelmisel päeval:
kui koer on juba autos, pole
supermarketisse minekuks
enam õige aeg, kuna käik
võtab aega.
◊ Võta koera jaoks kaasa tavapärane toit ja kindlasti värsket joogivett autosse.
◊ Varu aega, et vajadusel pissipeatus teha ja samal ajal
ka koerale juua pakkuda.
◊ Peatuseks sõida kõrvalteele
või metsa vahele: see välistab võimaluse, et koer ootamatult sõiduteele tormab.
◊ Ja otse loomulikult võiks
olla koer vaktsineeritud ja
kiibitud.
Ilusat suve ja turvalist reisimist!

Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine Sauel
25. mail kell 10-12 toimub
koerte ja kasside tasuta marutaudivastane vaktsineerimine
Swedbanki Saue kontori

Ootame linnakodani kelt kuni 10. juunini 2013
ettepanekuid kandidaatide
kohta e-posti aadressile
inger@saue.ee või telefonil
6790185, keskkonna ja
halduse peaspetsialist Inger
Urva.

juures asuval platsil.
Pakutakse ka kompleksvaktsiini ja parasiitide ravi,
kuid seda juba tasu eest.

Müügil mitmesugused tarvikud.
Vaktsineerimist teostab
volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski.

Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Vastavalt Saue Linnavolikogu
20. septembri 2012 määrusele
nr 50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise
kord“ ning Saue linna eelarvele
maksab Saue Linnavalitsus
2013. aastal esimesse klassi
astuvate õpilaste vanemale
koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik 2013
septembris esimesse klassi
astuvad õpilased, kelle elukoht
on registreeritud Saue linnas
seisuga 1. september 2013.
Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht
Saue linna elanike registris seisuga 1. september 2013.
Kui üks vanematest ei
ole registreeritud Saue linna

elanike registris, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud
toetuse suurusest (ei kehti
lahutatud, mittekooselavate ja
surnud vanemate puhul).
Toetuse taotlemiseks
palume lapsevanematel, kelle
laps astub 2013. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2013 kirjalik taotlus.
Koolitoetus makstakse välja
taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober
kuni 30. november 2013.
Koolitoetuse taotluse
blankett on kättesaadav
Saue Linnavalitsuse infoletis
ja Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee. Taotlusi e-posti
aadressile saue@saue.ee
saates on vajalik digiallkiri.
Info telefonil 6790174,
Heli Joon.

Eesti lipu sünnipäeva
tähistamine Sauel
4. juunil tähistame Eesti lipu
sünnipäeva. Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kiriklas 4. juunil 1884.
Sauel tähistame Eesti lipu

129. sünnipäeva 4. juunil algusega kell 19.00 Keskuse pargis.
Lipu austamise õhtu korraldab MTÜ Sinimustvalge
Saue.
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Välismaal tuleks
kindlasti kogemusi hankimas käia

Marek - kollane T-särk ja päikeseprillid - EILC (Erasmus Intensive Language Courses) kreeka keele grupiga. Foto: erakogu

Marek Mäekala
Ma käisin Erasmuse programmiga ajavahemikus 17. augustist
2012 kuni 23. jaanuarini 2013
vahetusüliõpilasena Küprosel
Nikosia Ülikoolis (University of
Nicosia). Hetkel õpin ma Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureuseõppes rahvusvahelisi suhteid,
olen teise aasta tudeng.
Otsustasin vahetusüliõpilaseks minna, sest tahtsin end
proovile panna võõras keskkonnas, praktiseerida inglise

keelt, tutvuda teise riigi kultuuri ja inimestega ning näha,
kuidas välismaa ülikoolis toimub igapäevane õppetöö.
Küprosest nii palju, et inimesed on seal hästi abivalmid
ja rahulikud. Elu on kallim kui
Eestis, ilmad on soojad, rannad kaunid ja loodus imeline.
Kella seal riigis ei tunta ja
õppejõud võib vabalt 30 minutit loengusse hilineda, seda
juhtus seal üsna tihti.
Küpros on rahvaarvult ja
pindalalt Eestist väiksem ja

selle poole aasta jooksul suutsin ma tervele saarele ringi
peale teha.
Elasin Küprose pealinnas
Nicosia, mis on pindalalt
natuke rohkem kui pool Tallinnat. Korter, mida ma üürisin,
oli viie minuti kaugusel ülikoolist. Korteriomanik oli väga tore
meesterahvas, kes elas samas
majas koos oma perega. Tihti
kutsus ta mind enda poole
frappet jooma ja juttu rääkima.
Õppimismeetodi poolest on
Küpros Eestist erinev. Eesti

ülikoolis õppejõud tavapäraselt
räägib loengus ise, Küprosel
pidi ise aktiivselt osa võtma.
Õppejõud istus tavaliselt laua
peale, võttis arvutist esitluse
slaidid lahti ja tudengid hakkasid omavahel antud teemal
koos õppejõuga arutlema.
Selle poole aasta jooksul
leidsin endale palju sõpru erinevatest Euroopa riikidest, näiteks Soomest, Tšehhist, Taanist,
Saksamaalt ja Poolast. Kõikidest Euroopa Liidu riikidest
kokku oli Erasmuse üliõpilasi

Küprosel umbes sada. Kõige
rohkem tudengeid oli Poolast ja
Hispaaniast, eestlasi oli sel ajal
koos minuga ainult kolm.
Soovitan ka teistel üliõpilastel välismaale õppima minna,
sest sealt saadud kogemus on
hindamatu. Erasmuse programmiga vahetusüliõpilane
olles saab elamuse, mida on
väga raske sõnadesse panna:
seda tuleb lihtsalt ise kogeda.
Siinkohal tahakski kõiki
tudengeid julgustada, kes
veel kaaluvad välismaale
õppima minemist, et ei tasu
kahelda, vaid minna. Kinnitan, et karta pole midagi:
sinu kõrval on väga lahedad
kaasüliõpilased ja õppejõud,
kes sinuga programmi ajal
koos on.
Leian, et välismaal tuleks
kindlasti kogemusi hankimas
käia - kas siis õppida või olla
tööpraktikal -, kuid alati tasub
Eestisse tagasi tulla, et õpitut
kodumaal rakendada.
Pidasin Küprosel oldud aja
jooksul ka blogi ja kes on rohkem huvitatud minu seiklustest
seal, saab seda lugeda aadressil
www.lifeofmarek.blogspot.com.
Tänan Saue Linnavalitsust
- saadud stipendium oli Küprosel suureks abiks.

Emad koolis
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi algklasside õpilased said 6.-10. maini
taas koolitundides emasid
tegutsemas näha. Oli emadele
pühendatud nädal ja nad olid
oodatud oma lapse klassi tundi
andma. Sel kevadel käis tunde
andmas lausa 22 ema ja mõni

isegi mitu korda. Meil on väga
hea meel, et see tore traditsioon iga aastaga järjest populaarsemaks osutub ja emad ei
pelga klassi ette astuda.
Neljapäeva, 9. mai õhtul
kogunes kooli emasid juba rohkem, sest oli 2.- 4. klasside emadepäeva kontsert. Oli kaunis ja
kahtlemata meeldejääv õhtu.

Tänud kõikidele emadele, kes sisustasid emadele
pühendatud nädalal oma
lapse klassis koolitunni ning
leidsid aega tulla kuulama ja
nautima emadepäeva kontserti.
Oma ema silmapaar kuulajate seas - see on väikesele
esinejale kõige olulisem!

Käsitööringi nõelvilditud nõelapadjad. Foto: käsitööring

Nõelvilditud nõelapadjad ja heegeldatud ehted õnnestusid hästi
Eneli Pruul
Ringijuhendaja

4.b klassi lapsevanem Leelo Ojala kehalise kasvatuse tundi läbi viimas

Saue Gümnaasiumi tütarlaste käsitööring 4.-6. klassi
õpilastele on avatud alates
2011.-2012. õppeaastast.
Harjutame näppe osavaks
nõelviltimise, heegeldamise,
pärlitöö ja tikkimisega. Igal
aastal on teemavalik mõneti
erinev sõltuvalt kooskäijate
soovist. Oleme valmistanud
tarbeasju, ehteid ja mänguloomi ning erinevates tehnikates pilte.
Siiani tehtud töödest on
huvitavamad vildipallidest
tikitud pärlitega kaelakeed ja
heegeldatud mänguloomad.

Tänavu õnnestusid hästi
nõelvilditud nõelapadjad ja
heegeldatud ehted. Silmapaistvamate tööde autorid on
Liis-Beth Kivimäe, Anett Nuudi,
Jane Rajamäe, Emma Marii
Martin, Hanna-Laura Hüüs,
Eliisabeth Liiv, Angelica Närep
ja Liisbeth Laar. Tublimad osalejad olid Emma Marii Martin
ja Hanna-Liisa Taats.
Ringi töövahendid on
osaliselt kooli poolt, kuid
materjal tuleb huvilistel endil
muretseda. Ring toimub üks
kord nädalas ja kuigi on suunatud eeskätt 4.- 6. klassi
tütarlastele, on oodatud ka
nooremad huvilised, kel indu
ja tahtmist käsitööga tegelda.

Muusika
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Saue tipud särasid ka Harjumaa laululapsel
Saue Sõna
Thea Paluoja ütlus Saue laululaste kohta pidas paika: tipud
kerkisid kõrgele ka üle-harjumaalisel laulukonkursil Harjumaa Laululaps, mis toimus 27.27. aprillil Kiilis ja kust tuldi
koju mitme särava medaliga.
5-6-aastaste poiste seas
tuli Kaspar Schüts kolmandaks,
teda õpetab Elviira Alamaa.

7-9-aastaste tüdrukute
seas pälvis Grete Põldma
õpilane Laura-Liisa Kümnik
ilusate pikkade nootide eripreemia.
10-12-aastaste poiste vanuseklassis kuulus esikoht Markus
Lehtsalule, ühele Elviira Alamaa
paljudest toredatest laulupoistest, ja teine, Kaur Erik Pääsuke,
pälvis tiitli mees nagu orkester.
16-aastaste ja vanemate

16-aastaste ja vanemate noormeeste kategoorias tõi esikoha Sauele
Joosep Talumaa. Foto: Sirje Piirsoo

noormeeste kategoorias tõi esikoha Sauele Joosep Talumaa,
keda juhendab Eve Pärnsalu.
Sama vanuseklassi neidude
seas tuli Grete Marie Sepp teisele kohale. Tema õpetaja on
Grete Põldma.
Hästi läks ka Saue valla poisil Kevin Allikul, kes 3-4-aastaste poiste vanuseklassis
Elviira Alamaa juhendamisel
esikohale tuli.

Jaga laulupeomuuseumiga
mälestusi laululavadest
ja pidudest
Tartu Laulupeomuuseum
Karoliina Kalda

Lõpetajad vasakult: Robert Ladva, Adele Vainumets, Karoliine Pruul, Sigrit Pikkar, Kätriin Pruul, Karl-Ent
Pääsuke ja Mark Erik Kink. Foto: Meelis Adamson

Tuult tiibadesse,
Saue Muusikakooli XI lend!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakooli XI lend lõpetas pidulikult laupäeval, 11. mail,
Kadrioru Lossi valges saalis.
Lõpuaktus on muusikakooli
aasta tippsündmus, lõpetajatele aga kokkuvõte seitsme
aasta muusikaõpingutest.
Muusikakool on huvikool,
mis annab õppekava läbinud
ja vastava taseme saavutanud
õpilastele eelprofessionaalset
muusikaharidust tõendavad
dokumendid, Saue Muusikakooli
lõputunnistused.
2013. aastal sai lõputunnistused seitse õpilast kuuel erialal.
Aktus algas lõpetajate meele-

oluka kontserdiga, selle lõpetasid
muusikalise tervitusega õpetajad
Jaak Oserov ja Jaak Lutsoja.
Tunnistuste kätteandmisel
loeti ette erialaõpetajate kirja
pandud õpilaste iseloomustused ja ilusad soovid. Tänati
eriala, solfedžo, muusikaloo
õpetajaid, kontsertmeistreid,
vanemaid ja linnajuhte.
Lõpetajaile laususid häid
sõnu edasisele teele kaasa
Saue linnapea Henn Põlluaas
ja allakirjutanu. Südamliku
sõnavõtuga lõpetasid aktuse
lõpetajate esindajad Kätriin
Pruul ja Sigrit Pikkar. Koolile
jäi mälestuseks lennu kingitus,
klaasikunstniku valmistatud
mälestusmeene - seinakell.

LÕPETAJAD 2013
Sigrit Pikkar
(klaver, õpetaja Tiina Kalvet)
Robert Ladva
(klaver, õpetaja Tiina Kalvet)
Karoliine Pruul
(viiul, õpetaja Juta Ross)
Adele Vainumets
(kitarr, õpetaja Iljo Toming)
Karl-Ent Pääsuke
(trompet, õpetaja Jaak
Oserov)
Kätriin Pruul
(flööt, õpetaja Jüri Hargel)
Mark-Erik Kink
(akordion, õpetaja Jaak
Lutsoja)

Tartu Laulupeomuuseum soovib järgmisel aastal koostada
näituse Eesti laululavadest.
Eestlasi peetakse ikka laulupeorahvaks, aga peo enda kõrval on
ka tähtis koht sellel keskkonnal,
kus laulupidu toimub.
Enne, kui muuseum 2014.
aasta suvel laululavasid näituse tarbeks pildistama hakkab, on soov koguda infot olemasolevate laululavade kohta:
milline on ajalooline taust ja

missugused üritused seal
toimunud on. Teretulnud on
ajaloolised pildid laululavast
ja seal toimunud üritustest,
lood nendest.
Kultuuripärandi aasta raames korraldab Tartu Laulupeomuuseum ka laulu- ja tantsupeomälestuste kogumise
projekti. Küsimustikud, mis
annavad meile infot erinevate
laulu- ja tantsupidude osade
kohta leiab Tartu Laulupeomuuseumi kodulehelt aadressil http://linnamuuseum.tartu.
ee/?m=3&page=43.

Kätriin Pruul: „Viimase seitsme
aastaga puges kõigi meie
südamesse üks pill. Ta oli
meil mõtteis juba varem, kuid
just selle aja jooksul õppisime
teda tundma ja temast imeilusaid helisid välja võluma. See
ei olnud alati lihtne. Mõnikord
üritas meie sõber kõigest hingest vastu punnida, vahel tuli
ette ajapuudus või tüdimus.
Kuid me pidasime vastu.
Hoidsime sõbrast kõvasti
kinni ja jõudsime lõpuni välja.
Meie aeg Saue Muusikakoolis sai läbi, kuid õpitu jääb alatiseks meiega. Oskus teistega
arvestada, kohusetunne, oskus
aega planeerida, rääkimata
võimest luua muusikat - seda

ei vahetaks millegi vastu.
Võlgneme hiiglasuure tänu
õpetajatele, kes meid juhendasid, ja vanematele, kes
olid igal hetkel moraalseks
toeks - ka siis, kui oleks tahtnud pilli nurka visata ja alla
anda - ning kes vahel veel
hilisõhtulgi meie harjutamisi
kuulama pidid.
Nagu laulgi ütleb - muusika tuli meie majja elama ja
võime nüüd öelda, et ta elab
seal edasi, vähemalt meie
hinges. Loodame, et edaspidi
aitab muusika meid meie eluteel kas või sellega, et muudab meie päevad helgemaks.
Muusika on loodud meie jaoks
ja jääb meile alati armsaks.“

◊ I klassi minevaid lapsi
ootame muusikakooli ettevalmistusklassi klaveri,
viiuli, kandle ja plokkflöödi
erialale. Katseid ettevalmistusklassi ei toimu!

Teisipäeval, 28. mail kell
18 Saue Kontserdisaalis
Saue Muusikakooli aktus,
www.sauemk.edu.ee.

Tule Saue Muusikakooli õppima!
Sisseastumiskatsed toimuvad
3. ja 4. juunil kell 17-19 ruumis 106.

Põhiõppe osakonna pilliõpe
◊ Ootame lapsi vanuses 8-12
eluaastat.
◊ Õppida saab klaverit, viiulit,
kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit,
akordioni, trombooni, tuu-

bat, metsasarve ja löökpille.

Pop-jazz osakond

◊ Võtame vastu muusikakooli
IV ja VII klassi lõpetanud
õpilasi avalduste alusel ning
erialaõpetaja soovitusega.
◊ Õppida saab kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille,
saksofoni, trompetit, akordionit ja laulu.
◊ Laulu erialale võtame vastu

alates 15. eluaastast.
◊ Basskitarri erialale võtame
alates 10. eluaastast.
◊ Oodatud on ka algajad vanuses 12-17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.

Ettevalmistusklassid

Info telefonil 6596054 või
e-posti aadressil saue.mk@
mail.ee. www.sauemk.edu.ee
Saue, Nurmesalu 9.

9.-11.juuni XVI loomingu
ja Improvisatsiooni päevad,
registreerimine www.noortejazz.ee.
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Gomoku ja rendžu Saue Gümnaasiumis ning mujal
Ants Soosõrv
Treener
Aasia mõttemängude gomoku
ja rendžuga on Sauel tegeldud
viimased 11 aastat. Algul Saue
Huvikeskuse, viimased aastad
aga Saue Gümnaasiumi all.
Gomoku on hiina päritolu
ülimalt lihtsa põhimõttega
mäng. Kaks mängijat asetavad
ruudulisele lauale kordamööda
musti ja valgeid nuppe ning
võidab see, kes esimesena
suudab moodustada katkematu
viiest nupust koosneva rea kas
vertikaalis, horisontaalis või
diagonaalis.
Rendžu on jaapanlaste poolt
edasi arendatud gomoku vorm,
kus alustajale kehtivad piirangud
(täpsemalt loe www.ando.ee).
Sauel on gomoku ja rendžu
olnud vahelduva eduga nii

sportlikud kui ajaviitemängud
vastavalt sellele, kas treeningud on olnud väiksemale
rühmale, kus on rohkem rõhk
mänguliste oskuste arengul,
või lihtsalt vahetundide ajal
mängimiseks tervele koolile,
kus väga kõrge tasemeni ei
jõuta. Mõlemal on omad plussid ja miinused.
Aastate jooksul on mitmed Sauel sirgunud mängijad sportlikud edukad olnud.
Evelyn Raudsepp, Johanna Lind,
Ergo Kaljuste ja Tauri Purk on
tublilt võistelnud erinevatel
noorteturniiridel. Tauri Purk
saavutas 2008. aastal koguni
noorte rendžu maailmameistrivõistlustel 8. koha. Sel suvel
Suure-Jaanis aset leidvatel
noorte Euroopa meistrivõistlustel peaks Saue Gümnaasiumi
esindajana Eesti koondisesse

kuuluma Karl Korts.
Hiljuti olin Hiinas, kus käisin mitmetes koolides ja lasteaedades kohtumas kohalike
innukate noorte rendžumängijatega. Eriti kiirelt areneb rendžu
Zhejiangi provintsis, kus see on
mitmel pool lülitatud koolidelasteaedade programmi. Lisaks
simultaanide ja õppetundide
andmisele kohtusin mitmete
haridustegelastega.
Huvitav oli teada saada, et
Hiina algklassiõpetajatena töötab mehi ja naisi umbes võrdselt. Paljud kooli- ja haridusjuhid rõhutasid suurema avatuse
ja rahvusvaheliste kontaktide
vajalikkust. Nii tegi Ningbo
Shounani Algkooli direktor
ettepaneku koostööks ja õpilasvahetuseks Saue Gümnaasiumiga. Loomulikult on see hariv
ja põnev mõlemale osapoolele.

Saue parim mängija ja suviste maailmameistrivõistluste korralduskomitee esimees Madli Mirme võistkondlikel maailmameistrivõistlustel
Hiinas, kus ta koondises tublilt Eestit esindas

Ningbo linna nimi käis aastaid tagasi päris tihedalt Eesti
ajakirjandusest läbi kui üks
suuremaid sadamalinnu Aasias
ja Tallinna võimalik majanduskoostööpartner. See viimane
näib olevat üsna sumbunud
projekt, võimalik, et Sauel on
aeg vähemalt hariduse vallas
ohjad üle võtta .
Suvi on Sauel küll gomoku ja

rendžu koha pealt vaikne aeg,
ent kel huvi, võib seada sammud
Tallinna Tehnikaülikooli, kus
rendžu ja gomoku maailmameistrivõistluste ajal tutvustatakse
mänge ja peetakse turniir päris
algajaile. See toimub 9. augustil kell 17. Täpsem info selle
ürituse kohta pannakse välja
ando.ee kalendri alla ja lehele
http://wc2013.renju.ee/.

Saue Tammede
kevadine medalisadu

Saue mälumängu
kevadvooru võitis Sammas

Kaimo Käärmann-Liive

Tenno Sivadi
Mälumängu Saue Tammekilb juht

Traditsiooniline kevadine
orienteerumise mitmepäevajooks Ilves-3 toimus maikuu
esimesel nädalavahetusel
Kanepi vallas asuvatel Kooraste ja Karste-Varetepalu
orienteerumismaastikel. Kolmanda päeva võistluskeskus
asus Pokumaal.
Poodiumikohaga saabus
võistlustelt tagasi 11 orienteerumisklubi Saue Tammed
liiget. Meeldivalt häid tulemusi saavutasid noored.
Tammedest lõpetasid kolme
päeva kokkuvõttes esikohaga
Erkki Aadli (meeste eliitklass),
Kirti Rebane (naiste eliitklass),
Heino Heinloo (M80), Maire
Raid (W70) ja Leana Jete Korb
(W10 nöörirada).
Teise kohaga tulid Põlvamaalt
Viivi-Anne Soots (naiste eliitklass) ja Edith Madalik (W35).
Pronksmedaliga saabusid
Alar Abram (meeste eliitklass),
Andres Saetalu (M18), Reimo
Liiv (M20) ja Iris Abram (W8
nöörirada).
Pirital läksid 1. mail jagamisele Tallinna teateorienteerumise meistrivõistluste medalid ning Saue Tammede mehed
Lauri Malsroos, Risto Kiilberg ja
Erik Aibast saavutasid meeste
eliitklassis kolmanda koha.
Rattaorienteerumise 2013.
aasta sprindikarika esimese
etapi 4. mail Nõmmel võitis
meeste eliitklassis veenvalt
Lauri Malsroos, Susan Pihelgas
oli naiste eliitklassis teine.
Tänavused esimesed Eesti

Saue Tammede järelkasv Ilves-3 võistlusel. Foto: Edith Madalik

meistrid orienteerumisjooksus
- lühirajal - selgusid 11. mail
Anija vallas Koitjärvel. Meeste
põhiklassis sai ühel korral liidripositsiooni hoida Peeter Pihl,
kes jäi lõpuks neljandaks.
Naiste eliitklassis saavutas
neljanda koha Kirti Rebane.
Medaliga lahkus Koitjärvelt kaheksa „tamme“: Tõnu
Raid (M70, I koht), Edith
Madalik (N35, I koht), Hille
Tasa (N60, I koht), Virve Orav
(N65, I koht), Maire Raid
(N70, I koht), Erik Aibast
(M40, II koht), Ülo Vainura
(M65, II koht), Heino Heinloo
(M80, III koht).

12. mail toimusid orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlused noorte ja seenioride teatejooksudes. Saue
Tammed panid välja kuus
võistkonda, medalikohtadel
lõpetas neist neli:
M35-40, I koht: Erik Aibast,
Erkki Aadli, Alar Abram;
M65+, II koht: Tõnu Raid,
Jüri Püssim, Ülo Vainura;
M18-20, III koht: Reimo Liiv,
Andreas Aadli, Andres Saetalu;
N55+, III koht: Hille Tasa,
Maire Raid, Virve Orav.
Saue Tammede starte toetavad sel hooajal Saue linn ja
AS Sami.

Saue linna mälumängu võistkondlike esivõistluste Tammekilb kevadvoor andis sellise
tulemuse, mis võimaldab
veel kõigil võistkondadel tulla
lõpuks auhinnakohale.
Kevadvooru võitis Sammas.
Kaido Lasn ja Andres Allpere
on nii tugev paar, et tuli Eesti
paariskilva karikavõistlustel
kolmandale kohale. Paljukordne Saue meister Tammetark jõudis tugeva lõpuspurdiga teisele kohale. Kolmanda saavutas Tammetõru,
mille ridades mängib Eesti
üks edukaimad spordikilvade
mehi, Urmas Oljum.
Mõned võistkonnad jäid
paraku väikesearvuliseks ja
päris tippu ei jõutud. Kahjuks juhtus see ka tiitlikaitsja
Etturiga. Aga kui nad suurema
koosseisu kokku saavad, võivad
nad edaspidi veel imet teha.
Rõõmustas noortekeskus
oma arvuka kohaloleku ja hea
tulemusega. Esmakordselt olid
esindatud maletajad-kabetajad.
Lehelugejale peamurdmiseks

ka üks küsimus Saue kilvast: Don
Quijote, Hamlet, Kuningas Lear
- kas need on Jules Massenet
ooperid, William Shakespeare
tragöödiad, Grigori Kozintsevi filmid või Ludwg Minkuse balletid?
Ainult üks neist kuulsates autoritest on kõiki kolme legendaarset
tegelaskuju oma surematuteks
teosteks vorminud. ( õige on G.
Kozintsev).
Järgmised kaks vooru toimuvad sügisel ja siis selgub ka
võitja kolme vooru kokkuvõttes.
Seniks ilusat suve ja tehke väikestviisi mälutrenni ikka ka!

Tulemused
1. Sammas: Kaido Lasn, Andres Allpere - 60 punkti
2. Tammetark: Villu Liiv, Vello Toomik, Villu Tamm – 47 punkti
3. Tammetõru: Urmas Oljum,
Jaak Valdre - 40 punkti
4. Ettur: Virve Laan – 35 punkti
5. -7. SG4: Ulvi Urgard, Malle
Liiv - 31 punkti
6. -7. Male Mehed: Karel Uurits,
Raivo Viidu - 31 punkti
7. -7. Noortekeskus: Kristi Kruus,
Monika Liiv, Üllar Põld, Jan
Pillav, Anna-Christi-Karita
Aruksaar - 31 punkti

Saue mälumängu esimeses voorus rõõmustas noortekeskus oma arvuka
kohaloleku ja hea tulemusega. Foto: Sirje Piirsoo

Noored, vaba aeg
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Elu parim matk äikese ja päikesega

Matka teine päev algas romantilises Mukri rabas: vaatetorn, rabajärves ujumine, laudteed … Foto: Üllar Põld

Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Saue Noortekeskuse neljanda
RMK matkaetapi kogupikkus
oli koos eksimuste ja valepööretega umbes 100 kilomeetrit.
Õnneks sõitsime jalgratastega.
Algus oli lihtne - Sauelt
jalgratastega Saku rongijaama
ja sealt rongiga Olustverre.
Omaette kunst oli saada
imelühikese peatuse ajal 10

suurte matkakottidega jalgratast rongile, eriti, kui enamus
matkajatest on pisikesed tüdrukud. Lahkete kaaskodanike
abiga saime siiski hakkama.
Alguses mööda asfalti veereda oli käkitegu. Edasi võtsime
suuna metsa. Rataste tõstmine
üle mahalangenud puude,
pehme mulla peal sõitmine ja
käekõrval lükkamine osutus
parajaks väljakutseks. Kõikidel
ratastel oli peal suur koorem kogu varustus telkidest toiduni.

18.-19. mail toimus neljas
RMK matkaetapp, mille
korraldas Euroopa Noored
Eesti Büroo rahastusel Saue
Linna Lastekaitse Ühing. Projekti on rahaliselt toetanud
Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab
autori seisukohti ja Euroopa
Komisjon ei ole vastutav
s e lle s sis alduva info rmatsiooni kasutamise eest.

Metsatee vaheldus aeg-ajalt
kruusateedega ja kohati saime
tunda lausa „ameerika mägesid”, millest alla tuhisedes läks
kõhu alt mõnusalt õõnsaks.
Pikema lõunapausi tegime kella
viie ajal Carl Robert Jakobsoni
talumuuseumis. Et tegu oli
muuseumiööga ja seetõttu
oli muuseumikülastus kõigile
tasuta, heitsime pilgu peale
rehetarele, majale, veskile,
kiikusime veidi külakiigel ja
jätkasime teekonda Mukri raba
suunas, mis oli meie esimese
päeva sihtpunkt.
Ja siis hakkas sadama
vihma. Viimased kolm tundi
sõitsimegi vahelduvas vihmas.
Kahe vihmahoo vahel jõudsime
ilusa puhkeplatsini, kus vapramad tegid selleaastase esimese
supluse soojas liivakarjääri järves. Suur reisitolm maha pestud, jätkasime teekonda.
Ühel hetkel ei valmistanud
väntamine enam mingit rõõmu.
Sõitsime, sest teadsime, et peab.
Vihma kallas, riided olid läbimärjad, rattad jäid savisesse kruusa
kinni ja tagaratas ketras kohapeal. Raske oli. Palav oli. Vihm
sel õhtul enam ei lakanudki.
Ööbimiskohas ei tulnud planeeritud lõkkest midagi välja.
Vihmaga seadsime üles öömajad, sõime võileibu ning jõime
priimusel tehtud kuuma teed ja
kisselli. Enne magamajäämist
vajutasime veel pöidlad pihku,
et Birgitil Eurovisioonil ikka
hästi läheks.

Kuna eelmine päev oli väga
pikk (55 km), siis järgmine
oli selle võrra kergem. Alustasime romantilises Mukri
rabas: vaatetorn, rabajärves
ujumine, laudteed … kuni
selgus kurb tõsiasi, et matka
jätkamine mööda RMK rada
on meie jaoks võimatu. Metsatee oli jalgrataste jaoks liiga
mudane ja puid täis langenud.
See tähendas pikka tagasiteed
mööda tuldud rada ja ringiga
Lelle rongijaama väntamist.
Viimases avastasime, et ühe
ratta rehv oli katki läinud ja
sõiduriist enam kasutamiseks
ei kõlvanud.
Viimased 10 kilomeetrit
Sakust koju läks lennates.

Osalejate tundeid ja mõtteid
„… Eile me ei olnud nõus isegi
seal sees vetsu minema. Täna
käime juba välikäimlas. Me metsistume ju niimoodi ära!” Laura
„Tunne on hea, et läbi on.
Mõnus on. Nüüd saab puhata.
Kõige ägedam oli see, kui
me olime soos. Ja see kui
me ujusime. Ja see kui me
lõpetasime. Ja Ameerika mäed!”
Raili, Laura, Milena ,
„Kõige ägedamad olid need
künkad, need 3 km. Ujumine.
Õppisime vastupidavust, seda
kuidas telkida, kuidas tuleta hakkama saada, kuidas äikesehirmust üle saada. Me saime oma
äikesehirmust üle! Praegu on
mõnus ja soe, päike küpsetab.” –
Laura, Rebecca, Hanna-Liisa

Saue sõpruslinnade noored
kohtuvad augustis
Maria Liiv
Projektijuht
Augusti lõpul on meie linna
noortel esmakordselt võimalus
saada osa Saue sõpruslinnade
vahelisest noortevahetusest.
Heakskiidetud noortevahetusprojekt „Health is Wealth”,
mida rahastab programm
Euroopa Noored, keskendub
noore inimese harmoonilise
arengu toetamisele, andes talle
informatsiooni ja suurendades
teadlikkust tervislikest valikutest
ning tervise eri valdkondadest.
Noortevahetuse eesmärk on
lisaks toetada ja suurendada
eri riikide noorte vahelist koostööd. Viie eri linna noortel on
võimalus osa saada erinevatest
tervise- ja keskkonnateemalistest töötubadest, osaleda diskussioonides, väljasõitudel ja
matkal ning õppida tundma erinevaid kultuure. Projektis osa-

levad lisaks sauelastele noored
Rootsist Sollentunast, Itaaliast
Montemarcianost, Prantsusmaalt Quincy sous Senart´ist ja
Lätist Inčukalnsist.
Projekt on suunatud noortele vanuses 16-21 eluaastat,
osalejaid on kokku 35.
Kõigil on võimalik projektinoortega kohtuda ja suhelda
24. augustil toimuval Saue
linna sünnipäeval, kus kõigile
huvilistele on avatud kultuuride telk, milles iga riigi esindajad tutvustavad oma riike ja
kultuure ning rahvusvahelise
projekti eesmärke, sisu ja
tähtsust.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab
autori seisukohti ja Euroopa
Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni
kasutamise eest.

Selgitus 19. aprilli
Saue Sõnas ilmunud artiklile
Mati Riimaa
„Allasutuse juht volikogus - kas see on
linnale ohtlik?“ - artikli autor esindas
kirjutades isiklikku, mitte kogu lasteaia
hoolekogu arvamust.

24. mai 2013 Saue Sõna
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Lillereis Hollandisse
Liia Lumilaid
27 põnevil reisihuvilist oli 17.
aprilli päeval Saue Kaubakeskuse ees ootamas, et alustada
päevakeskuse ammuplaanitud
ja kauaoodatud reisi Hollandisse, et külastada viiekümneaastase traditsiooniga lillefestivali. Reisijuht oli sauelastega
mitmeid sõite kaasa teinud
Jaan Masing ja reisifirmaks sai
Nordland Travel.
Hollandis nautisime majakõrguste lilleskulptuuride liikuvat
rongkäiku Lisse’is, külastasime
maailma suurima sibullillede
kollektsiooniga Keukenhofi aeda
ja kruiisitasime Amsterdami
romantilistel kanalitel.
Hollandisse jõudsime 19.
aprillil. Majutusime kolmeks
ööks Andijki puhkekülla
Amsterdami lähistel, mis on
imekaunis paik, kus väiksed
lemmikloomad vabalt ringi
liiguvad - minu ööbimismaja
muruplatsil elasid kuked,
kanad ja kaks küülikut. Kõigi
mugavustega majakestes
kuuele inimesele oli köök, WC,
dušš, elutuba, kolm magamistuba ja terrass aiakesega.
20. aprilli hommikul külastasime suurejoonelist, 35 hektari suurust Keukenhofi lilleaeda, mis on ainus omataoline
Euroopas ja avatud vaid kaks
kuud aastas. Aias õitseb üle
seitsme tuhande tulbi, nartsissi
ja hüantsindi. Seda külastades
tuleb arvestada suure rahvamassi - parkimisalal oli suuri
reisibusse ligi tuhat -, igast
rahvusest inimeste ja tohutu

Lilleparaad on Hollandi igakevadine uhkus. Fotod: Liia Lumilaid

hulga imekaunite lilledega.
Ilm oli ilus ja päikseline ning
parajalt soe jalutamiseks. Meile
anti aega kolm tundi, millest
nii suure aia jaoks jäi isegi
väheks. Et aga ka Hollandis
oli kevad hilinenud, siis tulbid
alles alustasid õitsemist ja me
nägime mitmeid värvilisi põlde.
Pärastlõunal sõitsime Lissei
linna ümbrusesse, et otsida
sobiv parkimiskoht bussile, et
oleks hea lillefestivali paraadi
vaadata. Lilleparaad on Hollandi igakevadine uhkus.
Suurtel autodel veetavad lillekompositsioonid läbivad päeva
jooksul üle 40 km pikkuse teekonna, saatjaks orkestrid.
Tänavu olid lilled, millega
olid ehitud ka traktorid, veoja sõiduautod, bussid, mootorrattad ja jalgrattad, toodud
Prantsusmaalt, sest Hollandis

Kanalituur Amsterdamis, keskel püsti Kaire Sildnik, päevakeskuse
hooldustöötaja

ei olnud need veel õitsele
puhkenud. Vaatepilt oli meeliülendav, tegin päeva jooksul
üle tuhande foto.
21. aprill oli ZaanseSchansi
vabaõhumuuseumi ja Amsterdami päev. Vabaõhumuuseum

on iseloomulik tuulikute küla,
kus on kõik Hollandi maineelemendid kontsentreeritult ühel
territooriumil koos, lisaks suveniirid. Juustufarmis degusteerisime ja ostsime kaasa osta
maitsvat hollandi juustu. Puu-

Sünnipäevalapsed mais

Juunis Saue Päevakeskuses
◊ 5. juuni kell 18 jalutuskäik
Kadrioru pargis. Jaapani
aeda tutvustab Anni Kagovere. Jalutuskäik algab
kogunemisega kell 18
Kumu Kunstimuuseumi aatriumis. Osalustasu 3 eurot
maksta kohapeal. Sõidame
kell 16.46 kaubakeskuse
peatusest väljuva bussiga.
◊ 7. juuni kell 15 Saue Päevakeskuse ringide hooaja lõpupidu.
◊ 12. juuni kell 10-13 riiete
müük.
◊ 18.-19. juuni reisi „Eesti
süda Paide ja Põltsamaa kandis“ eest tasumine 10.-31.
mai. Võimalus maksta ka
ülekandega. Kohad bussis
reisi eest tasumise järjekorras. Tähelepanu! Sellele
reisile on veel vabu kohti.
◊ 1.päev. Väljume Sauelt kell
8. Sõidame Kiisa kaudu ja
peatume Sutlema Tantsutor-

nis ning Hageri kirikuaias.
Näeme Kohila mõisa ja
endist paberitööstust ning
jõuame Prillimäe kaudu
Angerja linnusevare juurde.
Seejärel kas sõidame ja
jalutame uhke Pahkla suurkivi juurde või peatume
Nõiakaevu juures ja jalutame
võimsatele Veetõusme allikatele, kus Tuhala jõgi maa
alt väljub. Jätkame reisi Oru
mõisa kaudu Jüriöö Kanavere
lahingu mälestuspaika, sealt
edasi admiral Pitka memoriaali juurde Alansis. Vaatame Äksi rahnu ja meiereid
ning jõuame uhkesse KõueTriigi mõisa. Läbime Ardu,
vaatame üle Purdi ja Eivere
mõisad ning kell 14 lõunatame Paides. Tutvume Paide
kiriku ja vana puukvartaliga,
külastame linnuseparki ja
renoveeritud Vallitorni, kus

kingatöökojas nägime, kuidas
valmistatakse puukingi.
Amsterdamis veetsime ülejäänud aja kuni hilisõhtuni ja
tegime kõigepealt kanalituuri.
Külastasime kunstnik Rembrandti maja, tutvusime põgusalt punaste laternate rajooniga. Järgnes vaba aeg.
Amsterdamis on põhiline
liiklusvahend jalgratas. Turisti
ülesanne on vältida neile teele
ettejäämist. Eestlase jaoks oli
see võõrastav ja pidime üksteisele jätkuvalt meelde tuletama,
et jalgratturil on eesõigus.
Lübeckis tutvusime vanalinna ja vaatamisväärsustega.
Külastasime sealset martsipanimuuseumi ja ostsime kaasa
kujukesi. Meeleolu oli võrratu:
ilm oli ilus ja linn tore ning
saime nautida viimast õhtupoolikut enne kodutee jätkamist.
Tallinna sadamasse jõudsime
24. aprilli hommikul. Kodutee
oli igaühe omal valikul, sest
bussi reisijaid Sauele tagasi
tooma polnud plaanitud. Kokkuvõttena oli muljeterohke reis,
mille jooksul läbisime 3500 km.
Reis oli niivõrd meeldiv, et
tagasiteel liikus mõte juba tulevastele. Nagu alati, tuli ette ka
väikeseid probleeme, kuid hakkajad Jaan ja Kaire lahendasid
need alati. Tänu bussijuhtidele
Koidule ja Raivole, kes jagasid
nõuandeid, olid sõbralikud ja
vastutulelikud. Eriline tänu
Kaire Sildnikule abi ja toetuse
eest sellel reisil ning suured
tänud mu tublidele kaaslastele
- Sirjele, Kerstile, Dianale ja
Matile.

on uus põnev Ajakeskus. Põikame Koigi mõisa ja tutvume
piimandusmuuseumiga
Imaveres. Järgneb stalinismiohvrite memoriaal, kirik ja
kalmistuga (Jüri Vilmsi haud)
Pilistveres. Kella 20 paiku
majutume ja õhtustame
Venevere puhkekeskuses
Navesti jõe lähedal.
◊ 2. päev. Pärast hommikusööki
kell 9 peatume Kõo mõisas,
läbime Põltsamaa (Kuningamägi) ja näeme rahvusliku liikumise aktivisti K. A.
Hermanni sünnikohta Võhmanõmmes. Tutvume uhke,
kaunilt renoveeritud Puurmani mõisakooliga, põikame
Lustivere mõisa ja oleme
tagasi Põltsamaal, kus jalutame Ants Paju rajatud Sõpruse pargis, roosiaias ja rannapargis. Kell 14 lõunatame
Carl Schmidti majas, misjärel

külast a m e
linnamuuseumi, lossivaremeid ja huvitavat kirikut
ning maitseme kuulsaid
Põltsamaa veine. Kell 17.00
alustame koduteed, põikame
veel Prandi allikatele, Sargvere mõisakooli ja Põhjaka
mõisarestorani. Sauele
jõuame ca 20.30.
◊ 29. juunil korraldab Raereisid väljasõidu Saueaugu
teatritalusse etendust „Mee
hind“ vaatama. Tegemist on
Balti teatrifestivali 2012
parima lavastusega. Buss
väljub Sauelt 17 ja on
tagasi Sauel kell 22.20.

Aino Simson
Valve Uibo
Elli Aero
Helga Türk
Ingeborg Veldre
Maimo Sarapuu
Alfred-Adolf Tammert
Jüri Tomberg
Anna Burminskaya
Leonoora Kotkas
Helju Nurk
Oskar Pirn
Samuel Lilleorg
Elviira Saaren
Neidi Järvemägi
Vilma Silm
Ilme Hermson
Heldi Salumets
Evi Põldmann
Agde Pärismaa
Saima Rääbus

MTÜ-de tegemised
◊ 31. mai kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine
◊ 4. juuni kell 10 Saue Linna
Invaühingu koosolek

Palju-palju õnne!
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Päevakeskus külastas budistlikku keskust Tallinnas
Liivi Lents
Päevakeskus on Tallinna kristlikele kirikutele peaaegu ringi
peale teinud, sel korral võtsime
ette budistliku keskuse. Tallinnas on teiste seas esindatud
budistlikest koolkondadest
drikung, mis on alguse saanud
Tiibetis ja kestnud üle tuhande
aasta. Sellel on 800 aastat vana
vaimne kloostrikultuur, haritud
õpetajad ja joogide põlvkonnad.
Drikung Kagyu keskus
asub Vilmsi tänaval. Sauelasi
võttis vastu keskuse õpetaja
ehk laama Konchok Sangyas
Rinopche. Laama juhendab ja
viib läbi kõiki keskuse meditatsioonikursuseid, rituaale
ja paktikaid. Enne aga, kui
rituaalide ja praktikateni jõudsime, tahtsime teada, milline
on olnud laama senine elukäik.
Laama sündis Ladakhis 40
aastat tagasi. Ladakhi kuulub
praegu küll India koosseisu,
kuid paikkonnal on 1000-aas-

tane Lhadaki kuningriigi ajalugu
ja tugev Tiibeti budismi kultuuri
mõju. Laama Sanyase haridus
sai alguse Ladakhi budistlikus
kloostrikoolis, edasi õppis ta
seitse aastat budistlikus instituudis Indias. Pärast mitmeid
vastutusrikkaid ameteid veetis
ta kolm aastat eralduslaagris, kus omandas praktikaid,
rituaale ja meeleharjutusi. Eestisse jõudis ta Peeter Vähi algatusel juba aastal 2001.
Kuna me pärineme valdavalt
kristlikust kultuurist, on meil
ka vähe teadmisi ja arusaamu
budismist. Uurisime, mida
budism ja drikung endast üldse
kujutavad. Saime teada, et drikung on üks budismi koolkond,
kuid põhimõtted erinevates
budistlikes koolkondades on
sarnased. Oluline on vabaneda
kannatustest, valgustumine,
meelerahu ja meditatsioon.
Tähtsad on erinevad harjutused, sh ka käitumisjuhised
surmajärgseks seisundiks.

Laama Konchok Sangyas
Rinopche jõudis Eestisse Peeter
Vähi algatusel juba aastal 2001.
Foto: erakogu

Kui rääkida erinevate religioonide sarnasusest, siis inimeseks

olemine on suur eelis enamuses
religioonides. Nii ka budismis.
Erinevused tulevad aga selgelt
välja suhtumises surma. Kui
Lähis-Idast pärinevates religioonides (sh kristluses) inimene
elab vaid korra, siis budismile
on omased pidevad taassünnid.
Budismi järgi oleme me elanud
erinevaid elusid, ringelnud erinevates maades, teinud palju head
ja halba, kuid ilmselt siiski rohkem head, sest selles elus oleme
sündinud inimestena.
Budistlikus religioonis inimene sünnib ikka ja jälle ja ei
sure lõplikult. Küsisime laamalt,
kuidas ära tunda „lahkunuid“.
Laama kõneles kohe oma isast,
kes suri kaheksa aastat tagasi,
olles väga vaimne inimene.
Nüüd elab ta samas külas
2-aastase tüdrukuna. Kinnitus
taassünnist on see, et tüdruk
teab isa elukäiku ja tegemisi.
Samas möönis laama, et ka
neil Tiibetis ei ole alati kerge
taassünde uskuda ja ära tunda.

Tegime koos laamaga läbi
harjutuse lihtsamate mantratega.
Laama oli lahkelt nõus ka Sauele
tulema, kui leidub piisavalt
huvilisi. Siit üleskutse neile, kes
tahaks kuulda Tiibeti budismist,
meditatsioonist, budistlikest
rituaalidest ja meeleharjutustest
- andke ennast teada.
Ühtlasi soovitan ERR-i arhiivist
vaadata 21. aprilli saadet „Ajalik ja ajatu“, kus laama Sanyas
mõtiskleb elu ja surma üle, räägib
inimese sünni kolmest põhjusest
(teadmatus, iha ja viha). Saates
on muudki huvitavat teemal, kust
tulime ja kuhu läheme.
Mina aga tänan ja kiidan
omaltpoolt kõiki, kes vaatamata
oma soliidsele eale ei pidanud
paljuks mitme ümberistumistega ringi reisida, budistlikus
pühakoas põrandal patjadel
istuda ja meditatsiooni kaasa
teha. Loodan väga, et vaev
tasus end ära, tekkis huvi,
alguse sai mõistmine ja mõneks
ajaks jagus ehk ka hingerahu.

Emotsionaalsed pildid ja lustakas keraamika
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Saue Huvikeskus korraldab igal
õppeaastal lastele ja täiskasvanutele mitmesuguseid kunstining käsitöökursuseid. Et kursustel valmib palju erinevaid taieseid, oleme oma tegemisrõõmu
jaganud läbi erinevate näituste.
Seekord sai 8. maist kuni
18. maini linna raamatukogus
vaadata täiskasvanute akrüülmaalikursusel valminud piltide
ja õpilaste keraamika näitust.
Akrüülmaalikursusel osales
tavalisest rohkem huvilisi ja
seetõttu oli ka tööde valikuline väljapanek suurem. Suurem osa kursuslasi pidas kolm
kuud tihedat töötegemist ja
õppimist vastu ning võis nüüd
koos publikuga oma töö vilju

näitusesaalis nautida.
Kursuslased maalisid koopiaid tuntud kunstnike töödest, natüürmorte, maastikke
ja abstraktseid kompositsioone. Näitusepublikule aga
meeldisid enim lõuendile maalitud üleelusuuruses lilleõied.
Raamatukogu vitriinides
oli väljapanek lustakatest
loomafiguuridest, tassidest ja
kaussidest, kõigest, mis laste
nobedate näppude all meisterdamise, keraamika ja skulptuuriringis õpetajate Made
Kaarese, Reet Vesteri ja Anneli
Luppi juhendamisel möödunud
talve jooksul valmisid.
Kursused on selleks kevadeks
läbi, kuid osalenutele jäävad
uued õpitud oskused, rõõm tehtud töödest ja pisut teravam silm
ilu märkamiseks enda ümber.

Saue Huvikeskus soovib kõigile kursustel osalenutele ilusat
suve. Uute kohtumisteni sügisel.

Saue linna jaanitulel mängib
ansambel Bad Orange
Saue linna jaanitulel mängib
rokilikku tantsumuusikat viljelev ansambel Bad Orange, esitamata ei jää traditsioonilised
jaanipäevalood.
Ansambel Bad Orange on
tuntud kui Kanal 2 Reporteri
tunnuslugude autor: mitu Suvereporteri lugu, ilmatüdrukute ja
ka talveperioodi tunnuslugu.
Ansambli liikmed on muusikaga
tegelenud üle 20 aasta erinevates
projektides, näiteks Henri Laksi
bänd ning Tanel Padar & The Sun

. Ansambli kaks liiget on mänginud
ka Vannilla Ninjas, üks on olnud
kaastegev Sõnajalgade tuuril.
Ansambel on andnud kontserte
Eestis, Soomes ja Rootsis.
Bad Orange sai alguse
2004. aasta juunis, mil
toimusid esimesed proovid
ja mõned kontserdid. Stiil
on rockmuusika, eesmärk
on anda publikule elavat
muusikat, vahetut ja ausat,
nii eesti kui inglisekeelseid
lugusid, tuntud hitte kui

omaloomingut.
Ansambli koosseis: Kalmer
Neidla - kitarr, laul; Sven Shmeiman
– trummid; Erki Reimann – kitarr.

Täiskasvanute akrüülmaalikursusel osalenud oma tööde taustal koos
juhendaja Virve Laanega (paremalt neljas). Foto: Sirje Piirsoo

Kuldleer Keila Miikaeli koguduses
Marek Roots
Keila Miikaeli kogudus kutsub
kuldleeri neid, kes said Keilas
leeriõnnistuse 1963. aastal.
Tol aastal õnnistati ühtekokku
16 uut koguduse täieõiguslikku
liiget, suurim õnnistamine toimus 14. juulil. Koguduse õpetajaks oli Eduard Tamm.
Leeris käisid (naised neiupõlve nime järgi): Eve Sinberg,
Elvi Haljand, Helle Jaagus,
Helje Mätikas, Luule Korsalu,
Salme Kreek, Ella Marnat,
Milvi Nurm, Malle Tepašenko,
Helgi Veiberg, Sirje Tammiku,
Andi Mellis, Udo Ventsel, Valvo

Annert, Peeter Härm, Lii Saar.
Viiekümne aasta taguse
leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub Keila kirikus
11. augustil algusega kell 11.
Palume kindlasti teatada oma
osavõtusoovist koguduse kantseleisse (telefon 6044808 või
51931501, e-posti aadress
marek.roots@eelk.ee). Kantselei on avatud T, K, R 11-14 ja
K 17-19.
Kuldleeripühale võivad
tulla ka need, keda õnnistati
enne 1963. aastat, kuid kes
pole saanud varem kuldleeri
jumalateenistusest osa võtta.
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Kuulutused
Teenused
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne) TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Õhkbatuudi
Piraadilaev rent
koduaia pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €

Loeng
lastevanematele!
LASTE VABA MÄNG
31. mail kella 10-12 Saue
Noortekeskuses
Lektor Pille Kriisa (eripedagoog, logopeed)
Info telefonil 6790196,
5292820, lastekaitse- ja
noorsootöö spetsialist Anneli
Ritsing.
Lisainfo Saue linna kodulehel ja FB-s.

Heinakuu laat 21.
juulil Sauel Pärnasalu
põik 11 platsil. Info
telefonil 58050167,
laadakorraldus@
gmail.com.

Broneerimine 56 46 11 00
www.hyppa.ee
Massaaž. Klassikaline, üld- ja
spordimassaaž Keila Tervisekeskuses. Peatu hetkeks ja
luba endale tervendav puhkeaeg! Argo. Info ja broneerimine: Kaja Ilutuba, telefon
56914165.
Kinnisvara
Vahetada 3-toaline remontivajav korter 3/3, 65m2,
Tule tn 6 kahetoalise korteri
vastu Sauel. Esimest korrust mitte pakkuda. Telefon
5651132.
Koolivaheajaks tööl käiv
Tallinna Ehituskoolis õppiv
17-aastane noormees soovib
üürida tuba Sauele ajavahemikuks 1. juuli-31. august
2013 (juuli- ja augustikuuks).
Telefon 53034816.

Noor pere soovib osta Saue
vallas 3-4-toalist korterit, maja
või krunti. Pakkumisi ootame
e-posti aadressil ayyryy@hot.
ee, telefon 56642718.
Müük
Müüa küttepuud, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.
Müüa uus eksklusiivne prantsuse valge-helehall kompaktvoodi (206x147x85) 6
riiuli-kapiga. Telefon õhtuti
56909010.
Pakun tööd
OÜ Kinnisvarateenindus otsib
Saue Politseisse päevakoristajat. Täpsema info saamiseks
palume helistada telefonil
53305821.
Sauel tegutsev OÜ otsib abilist, kes aitaks tõlkida tegutsevat internetipoodi. Plussiks

Politsei- ja päästesündmused
Põhja prefektuur

Põhja Päästekeskus

◊ Ööl vastu 18. maid varastati Tule tänava maja keldrist jalgratas. Kahju kokku
250 eurot.

◊ 2. mail kell 14.44 sai
häirekeskus teate tulekahjust Sauel Kütise tänaval.
Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et põlenud oli
maja vundamendi soojustus. Päästjad avasid tulekollete leidmiseks seinaplaate
ja kontrollisid seina üle
termokaameraga, midagi
ohtlikku enam ei leitud.

◊ 5. aprillil teatati politseile, et Nurmesalu
tänava garaažist varastati
muruniiduk ja seitse autoratast. Kahju on kokku
150 eurot.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu. Enamus
toodangust läheb ekspordiks.
Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame tööle:
1. käsitööseadmete operaatoreid;
2. servatöötlemismasina operaatoreid;
3. liimijaid;
4. pakkijaid.
Kandidaadilt eeldame:
◊ vähemalt kesk-, kutse- või keskeriharidust;
◊ väga head eesti keele oskust;
◊ kasuks tuleb varasem töötamine tootmises

Edukas rahvusvaheline ettevõte
otsib Sauel asuvasse kontorisse
TELEFONIOPERAATOREID
andmebaaside haldamiseks ja
telefonimüügi teostamiseks.
Ootame Teie CV-d aadressile eda.
leesalu@jm.ee, telefon 5135055

Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku väljaõpet
ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot tunnis. Töö võib olla
vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.Tel 6051130,
faks 6051135. Aadress Kasesalu 10, Saue.

oleks kasvõi vähesel määral
saksa keele tundmine, internetipoe sisuks on auto keredetailid ja varuosad. Töö sobib
lisatööks arvutit tundvale ja
omavale inimesele, näiteks
õppimise kõrvalt lisaraha teenimiseks. Tasu kokkuleppel.
Telefon +37256450643 Andri
või andri@carolim.ee.
Pakun tööd suveperioodil
muruniitjale korra nädalas.
Vahendid olemas. Töö sobib
ka kooliõpilasele. Töö hind
kokkuleppel. Kontakttelefon
55535578 või 6778768,
Jana Kuusk.
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd koristajatele koolis. Võimalus töötada poole kohaga
ja ka õhtuti. Info telefonidel
6595611, Tõnu või 6596519,
Diana, e-posti aadress linnavarahaldus@saue.ee.

Avaldame kaastunnet
lähedastele
ILMARINE UDRISE
surma puhul.
Saue Päevakeskus ja
käsitööring
Avaldame kaastunnet
Liia Lumilaidile isa
VALFRED SALUSAARE
surma puhul.
Saue Päevakeskus ja Saue
Linna Invaühing
Kel aeg saab otsa, see läheb,
minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

Mälestame head sõpra
TOOMAST
ja avaldame kaastunnet
kõikidele lähedastele.
Naabrid Kivipõllu tänavalt
Mälestame head naabrit
ILMARINE UDRIST
Perekond Paas
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Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine ja
lai puu sortiment. Kütteklotsid
ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides,
tootmisjäägid. Tasuta transport
väiksema kalluriga! Saue,
Sooja 3a, tel 53600375,
halupuu24@hot.ee

