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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Gümnaasiumi
juurdeehitused on valmis

M

öödunud aasta 30.
novembril sai Saue
Gümnaasium võtta
kasutusse edelatiiva kolmanda ja neljanda
korruse.
Kolmanda korrusega lisandus
koolile kolm klassiruumi. Neljandal paikneb klass ja tõusva
põrandaga auditoorium, milles
kohti 70.
Mõlema korruse lõpetab pinkidega hubane puhkenurk, kus
- mis seal salata - hämaral ajal
suudlevaid noorigi on nähtud.
Kooli söökla laiendus ja
huvikeskuse ruumid valmisid eelmise aasta 30.
augustil, garderoobi-fuajee
pealisehituse klassiruumides algas õppetöö 7. oktoobril. Lõpusirgele on jõudnud
muusikakooli osa, selle avamine toimub 20. jaanuaril.
Mõlema korruse lõpetab hubane puhkenurk. Fotod: Sirje Piirsoo

Gümnaasiumi kõige uuema osa neljandal korrusel on tõusva põrandaga
70-kohaline auditoorium

Jõulud läbi, jaanid teel
Saue Sõna
Iga pidu saab kord otsa, isegi
jõulud ja aastavahetus. Sauelastel on aastatepikkune tore
tava jõuluajal kodusid kaunistanud kuused kokku koguda,
et need nukralt prügikasti
kõrvale konutama ei jääks, ja
need ühiselt tänuavalduste
saatel ära põletada.
Kuuselõke loitis Saue Huvikeskuse ja Saue Noortekeskuse eestvedamisel 13. detsembri õhtul Keskuse pargis.
Suurema hulga kuuski oli Saue
pealt kokku kogunud Saurem,

osaliselt elanikud ise, kes veel
põlevassegi lõkkesse lisa tõid
(pildil).
Särinal põlevate jõulupuude sädemevihud lendasid
taevasse Saue Muusikakooli
trummide ansambli ja selle
juhendaja Riho Joonase loitsuliste rütmide saatel. Lõkkemeister oli Matti Nappus.
Maitsvaid piparkooke ja sooja
glögi pakkus huvi- ja noortekeskuse rahvas.
Kuigi lumi alles maha tuli,
on jõulud läbi ja sestap pole
enam jaanidki mägede taga.
Foto: Sirje Piirsoo
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Linnavalitsus otsib bussiprobleemile lahendusi
Saue Linnavalitsus
AS Hansabuss vähendas alates selle aasta 6. jaanuarist
väljumisi kommertsliinil SaueTallinn ja see on põhjustanud
linnaelanike seas pahameelt,
eriti muudatused hommikuste
ja õhtuste väljumiste osas ning
busside käigust ärajäämine
nädalavahetusel.
Ettevõte põhjendab otsust
sõitjate vähesusega, mis on
tingitud raudtee remonttööde
lõppemisest ja uute rongide
tulekust tihedama graafikuga.
Tuleb tunnistada, et rongiliiklus on tõesti tihe: tööpäevadel
on selle aasta algusest Sauelt
Tallinnasse 44 väljumist, nädalavahetusel 32. Pealinnast
tagasi Sauele saab rongiga vastavalt 42 ja 31 korral päevas.
Rong aga ei ole kõigile
sauelastele kõige mugavam
lahendus, kuna rongijaama
võib olla meiegi nii väiksena
tunduvas linnas paar kilomeetrit kõndida, mis tähendab

noorematele ajakulu ja mõnele
eakamatele tõsist probleemi.
Rongi ja bussi sõidutrass
ei kattu ning rong ei vii sauelast pealinna südamesse, mis
tähendab taas aja- ja lisakulu
Tallinna ühistranspordis.
Saue Linnavalitsusele ei
olnud uus graafik vastuvõetav
kohe algusest peale ja me ei
nõustunud muudatustega,
aga et tegu on kommerts- ehk
eraõigusliku liiniga, siis linnavalitsuse rahulolematus ei
mõjuta kommertsliini otsuseid
ning linnavalitsus ei määra,
muuda ega saa mõjutada liini
sõidugraafikut ja piletihindu.
Saue Linnavalitsus on möödunud aasta 12. detsembrist,
mil AS Hansabuss graafikumuudatusest teatas, otsinud
tekkinud probleemile lahendust. Täna peab tunnistama,
et kohe sellist, nagu Vanakreeka teatris - deus ex machina
(jumal masinast) - ei ole, kuid

töös on mitu varianti, millega
linnavalitsus tegeleb.

Variandid on näiteks:
1. Bussifirma taastab osaliselt
vana graafiku
AS Hansabuss on öelnud, et
enne esimese kahe kuu analüüsi, mida tõi kaasa aasta
algusest kehtima hakanud
veelgi tihedam rongigraafik ja
firma enda sõiduplaani muudatus, mingeid muutusi ei tule.
2. Teine kommertsliin
Mõni teine bussifirma avab
uue kommertsliini ja hakkab
sõitma väikebussidega nii
õhtul kui nädalavahetusel. See
võib olla kiireim lahendus - loa
menetlemine võib võtta aega
parimal juhul kuu. Läbirääkimised käivad, kuid lehenumbri
trükkimineku ajaks vastust
veel pole: kommertsbussiliin
peab end ise ära majandama
ja arvestuste-analüüsi tegemine, kas ja mis pileti hinnaga

uus liin, kui seda teenindada
väikebussidega, end ära tasub,
võtab aega.
3. Avaliku bussiliini tulek
Harjumaal on täna kaks omavalitsust, mida ei kata avalikud
bussiliinid, mida doteerib riik
- Saue ja Maardu linn. Kommertsbussiliin, nagu TallinnSaue täna on, lähtub tegevuses majanduslikust arvestusest
(loe: kasumlikkusest). Liini
sõidugraafikut ja piletihindu
määrata, muuta või mõjutada
on pea võimatu.
Avalik bussiliin ei tule
Sauele üleöö, sellele ei ole
Harjumaa Ühistranspordikeskusel täna isegi riigipoolset
rahalist katet, et vedaja leidmise riigihange välja kuulutada, kuid pikemas perspektiivis - aasta või kauemgi – võib
see tuua oodatud lahenduse ja
seepärast pöördub Saue Linnavalitsus ka riigi poole täiendavate vahendite saamiseks.

Avaliku liini käivitamiseks
Saue linna dotatsiooni toel
linnal rahalised vahendid puuduvad. Tegemist on väga suurte
summadega ning see nõuaks
oluliste kärbete tegemist muude
linna osutatavate teenuste,
soodustuste ja sotsiaaltoetuste
osas, sest tähendab linnale
kordades suuremaid kulusid,
kui täna on eelarves sõidusoodustuste tegemiseks pensionäridele, õpilastele, üliõpilastele ja
paljulapseliste peredele.
4. Saue siseliini käimapanek
Ka selline variant on laual, et
avada Saue siseliin ja teostada
rongile „ettevedu“, nagu teevad
või plaanivad tegema hakata
paljud omavalitsused Eestis.
Head sauelased, head
lahendust probleemile hetkel ei ole, kuid linnaelanikele võimalikult hea bussiühenduse loomine Tallinnaga
on meile väga oluline ja me
tegeleme sellega.

Sauele tuleb automudelispordi võistlus- ja treeningkeskus

Siia, esialgu veel üsna kõledasse saali Saue onroad siserada tulebki. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Automudelisportlased on selle
aasta projektiks võtnud Sauele
mudelisportlaste treening- ja
võistluskeskuse rajada. Plaanide kohaselt valmib keskus
juba veebruari alguseks, seda
ehitab kuuemeheline tuumikgrupp, lisaks teisigi abilisi.
Tegu on onroad siserajaga,
mis on mõeldud kasutamiseks
elektrimootoriga raadio teel

juhitavatele automudelitele.
Rada asub sauelaste seas Zoovetvaru nimega tuntud hoone
teise korruse suures saalis,
aadress Pärnasalu 31 ja sisse
pääseb hoovi poolt.
Rajal mahub korraga sõitma
6-8 mudelit. Saali ühes otsas
asub juhtimispukk pilootidele,
millest raja kaugeim punkt
jääb 24 meetri kaugusele, teises turvaala pealvaatajatele ja
boks, kus mudeleid remontida.

Raja lahendus on selline, mis
sobib nii algajatele kui edasijõudnutele - on erineva kiirusega kurve, on sirget. Esialgu
on plaanis keskus avatuna
hoida kolmel päeval nädalas.
Üks projekti eestvedajaist,
Rando Mere, kes on alaga 12.
eluaastat tegelenud, on kindel,
et noortele on see suurepärane
võimalus oma aega kvaliteetselt sisustada ning vanematel
võimalus oma lastega ühte

Sauel ja Keilas automodellismi ringi juhendav Tõnis
Lattik lisab, et tihti on isadel ja poegadel probleemiks
õhtuse ühistegevuse leidmine.
Modellism annab selleks suurepärase võimaluse, olgu see
siis ringrajal või kodus töölaua
taga amordiõlisid vahetades ja
mudelit seadistades.
Kahtlemata aga annab
selle spordialaga tegelemine
noortele kõvad baasteadmised
mehaanikast, elektroonikast
ning spordipsühholoogiast.
Rando Mere märgib, et
Saue Gümnaasium oma ajutiste treening- ja võistlusvõimalustega on olnud pikka
aega automudelistide üks
kodu, aga tulenevalt suuSaue raja iseloomustus
renenud nõudlusest sooTüüp: onroad
Pinnakate: vaip
vivad nad seda mõnusat
Pikkus: umbes100 meetrit
isa-poja-vanaisa spordiala
Laius: vähemalt 2 meetrit
siingi piirkonnas rohkem
Mudelite skaala: rada on
arendada. Seda enam et
disainitud 1:10 skaala
offroad siseraja ehitamise
mudelitele, aga sõita võib
kogemus Väike-Maarjasse
ka väiksemate mudelitega
on 2013. aasta algusest
olemas (http://vm.hobi.ee).
Saue võistluskeskuhobi harrastada. Iga projekti sest saab meeste sõnul koht,
algus on raske nii ajaliselt kui kus treenida tulevasi autorahaliselt ning lisaks paljude sportlasi, kus on mõnus aega
vabatahtlike abile on Rando veeta inimestel, kes on tehMerel tõeliselt hea meel, et ka nikaspordi fännid ja kus saab
ruumide omanik Hiteh Kinnis- Eesti meistrivõistlusi läbi viia.
vara sai selle huvitava spordi- Kuidas meestel raja ehitamine
ala arendamisele vastu tulla, kulgeb ja millal see valmis
vähendades renti alguskuudel saab, saate jälgida veebilehelt
http://saue.hobi.ee.
olulisel määral.
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Millisena jäi meelde aasta 2013?
Mida ootate alanud aastalt?
Esimest korda viisime
läbi eakate elukestva õppe
nädala, mis kujunes nii toredaks, et kavatseme sellest
tervisenädalale lisaks kena
traditsiooni kujundada. Tänu
sellele, et meil on nüüd kaks
hooldustöötajat, saame rohkem pakkuda sotsiaalhooldusteenuseid.
Aastalt 2014 ootan ikka
toredaid inimesi päevakeskusesse. Küllap meeldivad töötajad ja eripalgelised tegevused toovad ka palju erinevaid
osalejaid meie ettevõtmistele.

JAAN PALUMETS
Saue Gümnaasiumi direktor
Vana aasta oli eelkõige väga
töine aasta kogu kooliperele
ja koolile uute ruumide valmimise aasta. Toimusid olulised
muudatuse hariduselus, uued
seadused ja rõhuasetused.
Uuelt aastalt ootan
hariduselu muudatustega
kohanemist ja kooli edasist
arengut. Koolielu muutmist
huvitavamaks ning ühtsete
väärtuste kinnistumist õpetajates ja õpilastes. Jätkuvat
tähelepanu hariduslike erivajadustega õpilastele ja nende
pidevat toetamist. Ootan häid
ideid oma kolleegidelt, ka
ebastandardseid ning intuitsiooni, inspiratsiooni ja ka
improviseerimise oluliseks
pidamist.

LIIVI LENTS
Saue Päevakeskuse
juhataja
Aasta 2013 jäi meelde päevakeskuse tegemiste seisukohalt
stabiilse ja teguderohkena.
Eriti toredad oli selle aasta
reisid.

valik sauelaste fotodest „Linnas on ilu, linnas on elu”,
Jekaterina Krivorutška kogust
oli vaatamiseks üle 300 siili
ja Saue linna juubeliaasta
tähistamise ettevõtmisena
valminud Saue Kodu-Uurimise Seltsingu näitus „Linna
loomine, Saue saamine
(asundusest linnani 1921
-1993)” ning palju muud.
Loodame, et raamatukogu
fondid täienevad jätkuvalt
uue kirjandusega ja kõik see
on võimalikult lihtsalt kättesaadav kõigile soovijaile.
Probleemiks on kujunemas
üha kasvav ruumipuudus, mis
ei võimalda realiseerida mitmeid raamatukoguteenuseid
ja pidurdab arengut.
Huvitavate kogude tutvustamiseks on hetkel vaatamiseks näitus Margit Otsa erakogust „Inglid ja viiulid”. Näitus
jääb avatuks veebruari lõpuni.
Soovin kõigile toredaid
lugemiselamusi jätkuval
2014. aastal!

Üldises plaanis tegi head
meelt majanduse languse
peatumine ja suundumine
tõusuteele.
Ootan 2014. aastalt Eesti
majanduse jätkuvat tõusu ja
maailmamajanduse stabiilsust. Et linna mastaabis plaanitu realiseeruks ja aasta lõpus
ollakse saavutatuga rahul. Soovin, et kõigil osapooltel oleks
võimalus arvamusavalduseks,
et seda aktsepteeritaks ning
koostöös sünniks läbimõeldud
ja head lahendused. Et linnakodanikel oleks linnas hea
elada, nende pered oleksid
terved ja tööealistele jätkuks
tööd. Kui on tööd, tervist ja
elamiseks kodu, siis ongi ju
paljuski hästi.
Soovin jätkuvalt hoolivust,
üksteise märkamist, üksteisega arvestamist ja et meil
kõigil läheks hästi.

teenuste kvaliteeti ja tegelesime ISO põhimõtete juurutamise võimalusega.
Juba suvest algasid
ettevalmistused kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
läbiviimiseks, mis tõi kaasa
nii volinike kui linnakodanike
suure huvi linnavalitsuse tegevuse vastu. Pärast valimisi oli
aktiivne volikogu istungite toimumise periood: uus volikogu
alustas tööd.
Jätkuvalt on õhus linnavalitsuse struktuuri küsimus, oluliseks märksõnaks on endiselt
asjaajamise digitaliseerimine
ja uus koduleht. Probleeme,
mis ootavad õiguslikke lahendusi, on linnavalitsuse töös
piisavalt kogu aeg.
Tarkade ennustajate soovitusel peaks 2014. aasta
olema iseendaga tegelemise
aasta ning ma soovingi, et
inimesed mõtleksid, mida
nemad saavad teha paremini,
et Sauel oleks parem elada.

MARIKA SALU
Saue Linna Raamatukogu
direktor
Kui lõpetad hea raamatu, siis
tundub, nagu lahkuksid sõbrast. /Voltaire/
Lugemine on üks tegevus,
mis on kõigile kättesaadav ja
raamatukogu on kõige mõistlikum koht, kust lugemist
soetada. Väheseid raamatuid
on soov mitu korda lugeda,
seega polegi vajadust neid
koju osta. Uuemat kirjandust
ei saa ilmselt küll alati kohe
kätte, kuid tuleb lihtsalt kannatust varuda. Siiani on igaüks leidnud, mida lugeda.
Meil on palju ka neid
lugejad, kes hoolitsevad oma
lähedaste ja tuttavate kirjavara eest. Loetakse palju ja
erinevat kirjandust. Praegu
on raamatukogus lugejaid
1700 ringis, aastas laenutatakse rohkem kui 30 000
raamatut ja ajakirja.
Tavapäraste raamatunäituste ja väljapanekute kõrval
oleme keskendunud huvitavatele hobide ja kohalike inimeste loodu tutvustamisele:
Janne Põlluaasa loodusfotode
näitus „Lõputa maailm”,

JEKATERINA TIKERPUU
Linnasekretär
TÕNU URVA
Saue Linnavarahalduse
juhataja,
Saue Linnavalitsuse liige
Üldiselt võib aastaga 2013
rahule jääda. Enamus tegemist vajavaid töid leidis
vastavalt olemasolevatele
vahenditele ja võimalustele
lahenduse. Eks tulnud ette
ka ootamatusi ja kitsastes
ajaraamides lahendusi vajavaid probleeme. Oli töine
aasta.
2013 üheks märksõnaks
oli kahtlemata kohalike omavalitsuse volikogude valimised. Valimistulemuste põhjal
formeerus linna volikogu ning
saavutatus kajastus linnarahva poolehoid.

Aasta 2013 oli äärmiselt
huvitav ja teguderohke aasta
olenemata sellest, et õigusvaldkonna eest vastutava isikuna pole mul välja pakkuda
ilusaid üritusi ja ühiseid koosviibimisi.
Minu jaoks olid olulise
tähtsusega 1. aprillist 2013
kehtima hakanud uus avaliku
teenistuse seadus ja korruptsioonivastane seadus.
Uus avaliku teenistuse
seadus muutis oluliselt seni
kehtinud põhimõtteid ja linnavalitsuse teenistujad tuli
jagada ametnikeks ja töölepingu alusel töötajateks.
Seaduse alusel tuli ette valmistada hulk õigusaktide eelnõusid, muuta palgajuhendit
ja sõlmida töölepinguid.
Linnavalitsus soovis tõsta

KRISTI KRUUS
Saue Noortekeskuse
juhataja
2013. aastal toimus Saue
linnas väga palju. Meelde jäid
kooli laiendus, uued lasteaiakohad ning linna sünnipäev ja
sellega seotud tegevused läbi
aasta. Noortekeskuse jaoks oli
üheks suursündmuseks kindlasti rahvusvaheline sõpruslinnade noortevahetus. Sama
oluline oli ka matkaprojekt
„Targalt läbi Eesti”, millest
võttis kokku osa üle 60 inimese. Rahastuse on saanud ka
jätkuprojekt, mille tegevused
toimuvad juba sellel aastal.
2013. aasta sügisel läks
noortekeskuses käima uus
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hooaeg – selline, millisest ma
olen alati unistanud. Maja
on tegevusi täis. Lastele ja
noortele pakume üle kümne
erineva huviringi ning lisaks
võtavad majast maksimumi ka
vanemad inimesed. Meil toimetavad eakate võimlemis- ja
tantsurühmad, taekwondo ning
mitmed erinevad treeningud
(bodypump, shaping, nia).
See oli üks hea aasta, mis
andis tunnistust sellest, et
arenguruumi ja jaksu meil
veel jagub.
2014. aasta tähendab
noortekeskuse jaoks nii traditsioonide jätkumist kui
ka uute tavade juurutamist.
Meie noored lähevad sõpruslinnade jätkukohtumisele
Sollentunasse, kevadel toimub järjekorras teine kevadlaager ning suvel avaneb loodetavasti võimalus osaleda
rahvusvahelisel matkaprojektil Norras. Lisaks tahame
oma tegevustesse kaasata ka
välisvabatahtlikud.
Ma ootan sellelt aastalt
head meeskonnatööd - seda
nii asutusesiseselt kui ka valdkonnaüleselt kogu Saue linnas.
Loodetavasti saab korralikult
läbi mõeldud ja kaante vahele
Saue linna ajaloos esimene
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noortevaldkonna arengukava,
sest noortekeskuse arengukava kokku pannes tõdesime,
kui oluline on üheskoos läbi
mõelda kõik meie tööd puudutavad erinevad aspektid. Noorsootöö Saue linnas ei tähenda
ainult noortekeskust - see on
noorte ja kõikide neid ümbritsevate inimeste ühine asi.

SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja
Meeldejäävat oli möödunud
aastal palju: linna sünnipäeva tähistamine Keskuse

pargis, showgrupi Vikerkaar
kontsert Salme kultuurikeskuses, osavõtjaterohke õhtujooks, pärimuskultuuriõhtu
koos Saue rahvatantsijate,
kapelli ja külalistega ning
veel mitmeid teisi.
Kunstikonkursil „Tulevikulinn“ oli üle 120 osaleja
lasteaialastest gümnaasiumiõpilasteni. Tööd olid huvitavad ja sisukad, oli hulgaliselt
häid ideid.
Valimiste aasta tõi kaasa
arutelusid Saue linna tuleviku
ja selle üle, kuidas saaks elu
linnas paremaks muuta.
Huvikeskusele oli see
aasta eriline: saime ju uue
ja kaasaegse sisustusega
kunstiklassi, kus erinevaid
kunstitegevusi on võimalik
läbi viia nii õpilastele kui ka
täiskasvanutele.
Ootan, et käesolev aasta
pakuks inimestele rõõmu ja
rahulolu.
Loodan, et Saue inimesed
osalevad aktiivselt meie linna
kultuuriüritustel - laulu-tantsupeol Saue Sõlg ja Saue
Savipäeval.
Oleks tore, kui sellel aastal
juba 20. korda toimuv Saue
Laululaps tooks kokku palju
lauluhuvilisi lapsi ja tervises-

pordi sari „Sauelane liikuma“
paneks liikuma järjest rohkem inimesi.
Loodan, et meie huviringides ja kursustel leiavad
sauelased meelepärast tegevust, et Saue linn muutuks
järjest kenamaks ja et siin
elavad inimesed tunneksid
ennast tõeliste sauelastena,
kellele siinne elu-olu on
tähtis.

laskontserdid ja olulised
Saue linna kultuuriüritused:
rahvusvaheline noorte rütmimuusika festival Visioon,
impropäevad, Harjumaa
Puhkpillipäev, kontserdisügis. Õpilased ja õpetajad
osalevad XXVI üldlaulupeol
ja paljudes muudes muusikaprojektides. Head ja õnnelikku uut aastat kõigile!

KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor

ANNE TEETAMM
Saue lasteaia Midrimaa
direktor

2013.aasta oli Saue Muusikakoolis teguderohke ja
huvitav. Toimusid muudatused õppekorralduses ja kooli
struktuuris. Uute õppevormide rakendamine ja osakondade moodustamine suurendas koostöövõimet erialade
vahel ning tõhustas tegevusi
muusikakooli eesmärkide
elluviimisel.
Tegime tihedat koostööd
paljude muusika- ja huvikoolidega, kultuuri- ja loomeliitudega. Õpilased ja õpetajad
võtsid aktiivselt osa ning
saavutasid auhinnalisi kohti
maakondlikel, vabariiklikel,
rahvusvahelistel konkurssidel
ja festivalidel.
Meeldejääv sündmus oli
Tšehhi klaverivabriku Petrof
- tootmine algas1864. aastal - külastus, mille käigus
valisime muusikakoolile uue
tiibklaveri.
2013. aasta jääb meelde
lootusrikka aastana, kuna
muusikakooli enda ruumide
unistus muutus samm-sammult reaalsuseks. Täname
kõiki tegijaid ja toetajaid, kes
aitasid 2013. aasta sisukaks
ja vaheldusrikkaks muuta!
2014. aastal alustab muusikakool tööd uutes ruumides.
Kaasaegsed tingimused ja
õppekeskkond võimaldavad
rakendada uusi õppevorme ja
täiendada olemasolevaid.
Muusikakool lööb aktiivselt kaasa Saue linna kultuurielus. Toimuvad õpi-

Aasta 2013 oli lasteaiale
tähendusrikas. Kui aasta
alguses tegelesime maja
renoveerimisplaanidega, siis
sügiseks oli sellest plaanist
saanud uus majaosa ja juurde
tuli kaks moodulrühma. Nii
kasvas maja veelgi ja Saue
lasteaed Midrimaa sai 18-rühmaliseks. Lasteaiapere suurenemisega oli kõigil vaja harjuda ja ka mitmeid muudatusi
sisse viia.
Aasta jäi meelde ka kordaläinud kevadpeoga, laste võiduga ülevabariigilisel lasteaedade spordipäeval, toreda
õpetajate etendusega, töise
talguõhtuga ja ilusate jõulupidudega. Seega oli aasta
hästi tegus ja mitmekesine.
Aastalt 2014 ootan rohkem stabiilsust, huvitavaid
ettevõtmisi. Loodan, et aasta
toob kaasa palju kordaminekuid, rohkem rahulolu oma
tegemistest, koostööd ja üksteisemõistmist
Lasteaial seisab ees uue
arengukava tegemine. Kindlasti plaanime uude arengukava perioodi lasteaia vana
majaosa renoveerimise
ja lastele spordiväljaku
rajamise.
Soovin, et uus aasta tooks
kõikidele meelerahu pakkuvaid ettevõtmisi. Nii nagu kõik
eesti haridustöötajad, ootame
ka meie riigilt tarku hariduspoliitilisi otsuseid ja toetavat
suhtumist.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 18. detsembri istungi päevakorras oli
28 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Lubas korraldada Saue
Gümnaasiumi territooriumil
19. detsembril kell 22.4522.55 ilutulestiku.
◊ Tunnistas lootusetuteks ja
kandis 2013. aasta bilansist välja nõuded kogusummas 734.10 eurot
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust detsembris kokku summas 3737,50
eurot 56 perele ja sünnitoetuse esimest osa kogusummas 390 eurot neljale
perele.
◊ Kinnitas bussisõidu asenduskiipkaardi ja elektriraudtee korduva tasuta sõidukaardi hinnaks 8 eurot.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Otsustas maksta 2014.
aastal hoolekandeasutuse
toetust neljale abivajajale.
◊ Otsustas maksta vanadusja töövõimetuspensionäride
ning puuetega laste jõulutoetust kogusummas 19
580 eurot.

◊ Hüvitas raske või sügava
puudega lastele osutatud
rehabilitatsiooniteenuste ja
ostetud abivahendite kulud
kogusummas 1624 eurot.
◊ Otsustas maksta perioodilist
sotsiaaltoetust kaheksale
perele ja ühekordset sotsiaaltoetust 32 abivajajale
kogusummas 3094 eurot.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuse
2014. aasta laagrite omaosalustasu suuruse lapse kohta:
Pivarootsi kunstilaager 190
eurot; linnalaager 70 eurot;
loodus-loomelaager 100
eurot; kevadlaager sotsiaalsetes raskustes noorte toetamiseks tasuta.
◊ Otsustas tellida digi IDkaardid linnavalitsuse teenistujatele.
◊ Määras Pärnasalu tn 30a ja
Pärnasalu tn 30b liitmisel
moodustatavale katastriüksusele lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe: Pärnasalu
tn 30a, elamumaa.
◊ Määras ühele Saue linna
õpilasele erandkorras sõidusoodustuse.
◊ Väljastas kasutusloa kahele
kolme korteriga ridaelamule
Kadakamarja tn 22 maja

◊

◊

◊

◊

G ja maja H, laiendatud ja
rekonstrueeritud tootmishoonele Pärnasalu põik 4 ning
rekonstrueeritud tootmisbüroohoonele Tule tn 24a.
Väljastas ehitusloa Elektrilevi OÜ-le 0,4 kV elektriliitumise rajamiseks Kadakamarja tänav T3.
Eraldas karateklubile
Kimura Shukokai toetust
520 eurot 13 Saue linna
noore treeningkulude
katteks perioodi 1.09.31.12.2013 eest.
Kinnitas Pärnasalu põik 1b
kaubandushoone projekteerimistingimused.
Kinnitas Saue Päevakeskuse teenuste hinnad alates
1. jaanuar 2014.

Saue Linnavalitsuse 8. jaanuari
istungi päevakorras oli 21
küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Määras Tule tn 41 jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele aadressid
ja maa sihtotstarbed: Tule
tn 41 (elamumaa), Tule tn
41a (transpordimaa), Tule
tn 42b (tootmis- ja ärimaa).

◊ Kinnitas projekteerimistingimused: Tule tänav 24
tootmishoone ja Tule põik
1 büroohoone laiendamine
ja rekonstrueerimine; Palgi
tänav 7 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine;
Tule tänav 17 tootmishoone
laiendus.
◊ Väljastas ehitusloa Adven
Eesti AS-ile kaugküttetorustiku rajamiseks-rekonstrueerimiseks Nurmesalu
tänava piirkonnas.
◊ Otsustas hüvitada alates
1. jaanuarist 2014 kuni
2013.-2014. õppeaasta lõppemiseni nelja õpilaskodus
viibiva õpilase kulud.
◊ Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
12 perele.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 1. detsembri
2010 määruse nr 4 „Saue
Päevakeskuse teenuste
osutamise tingimused ja
hinnad“ § 2 lg 4.
◊ Otsustas maksta alates
1.02-31.12.2014 hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule ja määras ühe abivajaja tasuta hooldusteenusele, mida osutab Saue

Bussiliin nr 177:
Tallinn-KeilaSaue-Saku
Üks võimalus Tallinna
kesklinnast õhtul bussiga
Sauele saada.
AS Samat teenindab
bussiliini nr 177, mis
sõidab põhiliselt Tallinna
ja Keila vahel.
Tööpäeva õhtul sõidab
liini kaks viimast väljumist Tallinnast Keilasse
ja sealt edasi läbi Saue
linna Sakku. Laupäeval
ja pühapäeval ning pühadel on õhtuseid väljumisi
üks.
Väljumised Tallinnast Teatri
väljakult (Estonia 6)
E-R kell 22.00 ja 23.00
L-P ja pühade ajal kell 23.00
Kaks hommikust väljumist tööpäeviti aga
alustab Sakust ning sõidab läbi Saue ja Keila
Tallinnasse. Laupäe val ja pühapäeval ning
pühadel on Saue linna
läbivaid väljumisi hommikul üks.

Väljumised Sakust Jaama
tänavalt
E-R kell 6.30 ja 7.20
L-P ja pühade ajal kell
7.20
◊ Liinil sõidab 19-kohaline väikebuss (+ kolm
seisukohta).
◊ Sauel peatub liin nr 177
järgmistes peatustes:
Tõkke, Rauna, Laastu,
Saue raudteejaam,
Saue, Saue Linnavalitsus, Pärnasalu, Tule,
Paulig, Saue tee.
◊ Kell 22.00 Tallinnast
väljuv buss jõuab Sauele
Tõkke peatusesse kell
22.43 ja kell 23.00
väljuv buss on Tõkke
peatuses kell 23.43.
◊ Kell 6.30 Sakust väljuv
buss on Sauel Saue tee
peatuses kell 6.38 ja kell
7.20 väljuv kell 7.28.
◊ Täpsema sõiduplaani
leiate http://soiduplaan.tallinn.ee/#harju/
commercialbus/177/a-b1

◊

◊

◊

◊

◊

Päevakeskus.
Kehtestas Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku
kulu 2014. aastaks Saue
linna haridusasutustes: Saue
lasteaias Midrimaa 2611
eurot aastas ja 217,38 eurot
kuus; Saue Muusikakooli
põhiõppes 2238 ja rühmaõppes 306 eurot aastas; Saue
Huvikeskuses 214 eurot
aastas.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 455 eurot kolmele
perele.
Eraldas Saue Jalgpalliklubile toetust 920 eurot 23
Saue linna noore treeningkulude katteks perioodi
1.09.-31.12. 2013 eest.
Tunnistas lihthankel „Saue
linnale audiitorteenuse ostmine 2013-2016 aastate
auditeerimiseks” edukaks
BDO Eesti AS-i pakkumuse.
Suunas volikokku vastuvõtmiseks volikogu otsuste
„Saue linna teenetemärgiga
autasustamine“ ja „Audiitori
määramine ja nõusoleku
andmine audiitorteenuse
hankelepingu sõlmimiseks“
eelnõud.

Elektrirongide
sõiduplaan SaueTallinn-Saue
43 väljumist tööpäevadel ja
32 nädalavahetusel
Väljumised Saue raudteejaamast: 05.38 (E-R); 06.21 (E-R);
06.38 (E-R); 07.01; 07.19;
07.27 (E-R); 07.46 (E-R); 08.04;
08.23; 08.44; 08.58; 09.26;
10.03; 10.21; 11.00; 11.29;
12.05; 13.07; 13.27; 14.00;
14.28: 14.41; 15.24; 15.43;
16.06 (E-R); 16.25; 16.43; 17.03
(E-R); 17.21; 17.41; 18.10 (E-R);
18.23; 18.53; 19.04; 19.17
(E-R); 19.25; 19.41 (E-R); 20.01;
20.17; 20.37; 20.44 (E-R);
20.56; 21.22; 22.28.

Sõiduplaan Tallinn-Saue
42 väljumist tööpäevadel ja
31 nädalavahetusel
Väljumised Balti jaamast: 06.16;
06.30 (E-R); 06.53; 07:00 (E-R);
07.20; 07.39 (E-R); 07.56;
08.24: 08.59; 09.18; 09.35;
09.56; 10.25; 11.45; 12.05;
13.03;13.35; 13.55; 14.20;
14.40; 14.58 (E-R); 15.20; 15.35
(E-R); 15.59; 16.19; 16.35 (E-R);
16.55; 17.20; 17.37; 18.02
(E-R); 18.20; 18.32 (E-R); 18.56;
19.17; 19.33; 19.53 (E-R);
20.10; 20.36; 20.50; 21.24;
22.05; 22.35.
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Linnaosade esialgsed piirid on tõmmatud,
jõukatsumine tuleb
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Head Saue elanikud, kuulutame välja linnaosade vahelise
jõukatsumine augustis Saue
sünnipäevapeol. Ikka selleks,
et oleks lõbus ja inimesed
saaksid linnaosade kaupa
kogukondlikult suhelda ning
ühistegevusest rõõmu tunda.
Nüüd tekib lugejal kohe küsimus, milliseid linnaosasid
siinkohal silmas on peetud.
Täna on rahva arusaamises ja kõnepruugis juurdunud
Kadaka, Kiviloo ja Uusaru linnaosa. Tegemist ei ole juriidiliste linnaosadega, vaid emotsionaalsete ja kogukondlikku

liikumist koondavatega.
Nagu näiteks Kadaka linnaosa, kus on sealseid linnaelanikke ühendav MTÜ, mis korraldab linnaosasiseseid võitlusi
ja ühistegevust.
Eelmise aasta novembris
toimunud linnavalitsuse ja
MTÜ-de esindajate ümarlaual
tegid osalejad ettepaneku
määratleda linnaosade piirid
ja nimed - need leiate artiklile
lisatud kaardilt ning on ettepaneku vormis.
Teie arvamused väljapakutud linnaosade piiride ja
nimede osas on linnavalitsusse

teretulnud kas Facebooki
vahendusel või e-posti saue@
saue.ee teel.
Loodame, et igas linnaosas
leidub üks või mitu eestvedajat, kes linnaosa ühistegevust
hakkavad eest vedama.
Selleks, et linnaelanikel
oleks eesmärk ühistegevuse
alustamiseks, kuulutamegi välja
linnaosade jõukatsumise augustis Saue linna sünnipäevapeol.
Millised võistlusalad plaanis
on, kirjutame järgmistes
lehtedes.
Teatame, et

linnaosade eestvedajatel on
võimalus küsida linnaosades
tehtavate ühisürituste korraldamiseks rahalist toetust samadel
alustel kui MTÜ-d saavad raha
taotleda kultuuritegevuseks.
Ma usun, et ka linna
keskkonnas on võimalik rakendada
väärtusliku

kogukondliku tegevuse
põhimõtteid, Aidake
palun selle
kaasa.

nende töid, kelle emakeel ei
ole eesti keel, kuid suudavad
luua eestikeelseid ilukirjanduslikke tekste.
Autasustatakse kõiki valdkondi. Eriauhind antakse välja
parimale muukeelsele noorele,
kes on kirjutanud eesti keeles
hea ilukirjandusliku teksti.
Võistlust toetavad Eesti
Emakeeleõpetajate Selts,
Saue Linnavalitsus, haridusselts Vitalis ja Saue Gümnaasium. Žürii töösse on kaasatud ka luuletaja Contra.
Kuna minult on küsitud
mõningaid selgitusi võistluse
kohta ja need küsimused kipuvad korduma, siis selgitan neid
ka ajalehes.
Küsitud on, mis on drama-

tiseering kirjandusteosena.
Kaasajal kasutatakse seda
mõistet erinevates valdkondades mingi probleemi illustreerimiseks või lahendamiseks
ning tihti ei ole sellel mingit
seost kirjandusteosega.
Dramatiseering on kirjandusteose eepilise teose
töötlus draamavormi, näidendiks. Teos, mille järgi näidend kirjutatakse, võib olla
novell, jutustus, muinasjutt
või muu kirjandusteos. Ühe
dramatiseeringu tegemiseks
võib kasutada ka mitut alusteksti või ainult osa mingist
tekstist - see on autori valik.
Võistlusele esitatud töös peab
kindlasti ära märkima, millist
alusteksti on kasutatud.

On küsitud ka, kui pikk
võib töö olla. Osavõtutingimustes on, et töö pikkus
võib olla kuni 10 000 tähemärki normaalkirjas, kuid
see ei tähenda, et kõik tööd
peavad nii pikad olema. Hea
lühijutt või novell võib mahtuda ka paarile leheküljele
ning on samaväärne võistlustöö pikemate kõrval. Tähtis
on töö tase, mitte pikkus.
Kui töö ära saadad, lisa
kindlasti sellele oma kontaktandmed (nimi, aadress,
e-posti aadress, telefon,
kool). Kui võistluse kohta
tekib veel küsimusi, siis
kirjuta e-posti aadressile
piretuulma@saue.edu.ee.

SAUE LINN
Võimalikud Saue linna osade piirid
ja nimetused. Ütle oma
arvamus FB-s või
saada e-kiri

Kirjandusvõistluse
„Mõistuse ja südamega“
tähtaeg läheneb
Piret Uulma
2013. aasta novembris
kuulutas Saue Haridusselts
Vitalis välja noorte kirjandusvõistluse „Mõistuse ja
südamega“. Tööde esitamise
tähtaeg on 1.veebruar 2014.
Nüüd ongi aeg oma töödele
viimane lihv anda ja siis
võistlusele saata.
Võistlusele on oodatud Harjumaal elavate noorte inimeste
(vanuses 15-26) looming:
lühijutud, novellid ja lühinäidendid (ka dramatiseeringud).
Osavõtutingimused:
◊ oled 15-26-aastane;
◊ kirjatöö pikkus kuni 10 000
tähemärki;

◊ vormistada normaalkirjas,
tähesuurus 12
Töid ootame paberkandjal või
e-posti aadressile piretuulma@
saue.edu.ee. Tööde saatmise
tähtaeg on 1. veebruar 2014.
Aadress: Saue linn 76506,
Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue
Haridusselts Vitalis.
Võistluse läbiv teema on
inimese ja tema tegevuse väärtustamine igapäevaelus, milles
oleks avastamisrõõm, huumor,
põnevus ja reaalsustaju, kuid
kirjutaja võib ka ise valida
valdkonna, millest kirjutada.
Peamine, et teema oleks südamelähedane ning vajab autori
arvates jäädvustamist.
Võistlusele oodatakse ka
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Perekooli loeng noortekeskuses
Saue Perekool korraldab
Saue Noortekeskuses
31.jaanuaril algusega
kell 10.00 loenguvestlusringi teemal
„Söötmine, mähkimine
ja riietumine kui suhtlemine“.
Vestlusring

baseerub Emmi Pikleri metoodikal, mis on väga lapsekeskne
ja annab vanematele tõeliselt
hea kogemuse lapsega koos
olles.
Pikler ütleb, et laps annab
väga selgelt märku oma vajadustest ja et kõige olulisemad
on lapse söötmise, riietumise

ja mähkimise ajad, mil peaks
olema ema ja lapse vaheline
intensiivne suhtlemine. Just
sellel ajal saab laps rahuldatud
oma põhilised psühholoogilised
vajadused. Muul ajal on laps
rahumeelne ja toimetab omaette oma mänguasjadega.
Vestlusringi viib läbi Pille

Kriisa, eripedagoog, logopeed.
Oodatud on ka kõik terved
lapsed.
Üritus on osalejatele tasuta.
Info telefonil 6790196, Anneli
Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist.

Veebruarikuu toiduraha Saue
Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot
◊ 1.-9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, 0,37 eurot katab
Saue linn, kui lapse ja
mõlema
vanema
elukoht
kompensatsiooniperioodil on
rahvastikuregistri
andmetel Saue
linn. Kui mitte, siis

katab vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.
Toiduraha veebruaris
◊ 1. -9. klass 7,03 eurot
◊ 10.-12. klass 21,85 eurot
Toiduraha palume tasuda 31.
jaanuariks RK Teeninduse
OÜ arvele: Swedbank, a/a
221018424457. Selgituse
osas palume kindlasti välja
tuua lapse (laste) nimi ja klass.
Kui õpilane on haige
või puudub, palume tea-

tada (puudumise algus ja
lõpp) telefonil 659 6068
või e-posti aadressile
ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha
summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha
tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa ise
maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Meeldivat koostööd soovides.

Taimetoidu õhtu Liisa-Indra
Pajuste juhendamisel
Saue Naisselts korraldab 23.
jaanuaril Saue koolimajas
taimetoidu õhtu Liisa-Indra
Pajuste juhendamisel.

◊
◊

Teemad millest tuleb juttu:

◊

◊ kust saab taimetoidust
valku, rauda, kaltsiumi ja
B12 vitamiine;
◊ mismoodi toitu õigesti
kombineerida ja miks see

27. veebruaril kell 19

◊

◊

oluline on;
miks elu toit on hea;
toitumise ja elustiili põhimõtted pärast 50. eluaastat;
mismoodi sobivad kokku
taimetoit ja trenn;
miks gluteeni- ja piimatoodetevaba toitumine kasulik
on;
toitumise ja emotsioonide

seosed;
◊ mis vahe on vegan ja paleo
toitumisel.
Koos valmistatakse ka mõned
toidud. Kaasa saab väikese
retseptikogu.
Osaleda soovijatel palume
hiljemalt 20. jaanuariks ühendust võtta telefonil 5234339,
Sirje Luberg.

Loeng-vestlusring teemal „Kooselu ATH
lapsega - kitsaskohad ja võimalused“
Loeng toimub 27.jaanuaril
kella 18.00-19.30 Saue
linnas.
Lektor ja vestlusringi
läbiviija on psühhiaater

Petra Poolamets.
Osalemine on tasuta. Kui
soovid osaleda, palun registreeri, toimumiskoha teatan
registreerunud osalistele. Võib

saata eelnevalt oma küsimusi,
millele soovid vastust.
Info ja registreerimine meiliaadressil anneli@saue.ee või
telefonil 6790196.

Lumetõrjetöödest Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas
teostab OÜ Saumer. Kui
tekib probleeme teede ja
tänavate lume- ja libedu-

setõrjega palume helistada nende kontakttelefonil 5059509 või edastada info e-posti aadressil
saumer@hot.ee.

Saue Sõna NR 1 (408)
17. jaanuar 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 31. jaanuar
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Tsirkus alati jääb
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
On saanud traditsiooniks, et
Saue Muusikakooli aastalõpukontsert on üks suuremaid
kontserte, kus esinevad vaid
muusikakooli õpilased, aga ka
väikesed mudilased lasteaiast.
Seekordne kontsert toimus 17.
detsembril Saue Kontserdisaalis. Tavakohaselt oli ka sel aastal
leitud kontserdile lõbus temaatika - tsirkus.
Taolised teemakontserdid
on hea väljakutse õpetajatele,
kes peavad leidma repertuaari,
mis sobiks teemaga. Tsirkusevõi sellelaadset temaatikat
võib kohata erinevate kultuuridega maades - olgu selleks
slaavipärased laadanarridpajatsid, itaallaste commedia
dell’arte tegelased või siis kõigile tuntud klounid. Nii olid ka
kõik eelpool mainitud karakterid muusikapalades esindatud.
Õhtu viis läbi Saue Gümnaasiumi kooliteatri juht Leo
Uulma. Kontserti alustas suursuguselt puhkpilli- ja keelpilliorkester, mida dirigeeris Sirly
Illak-Oluvere. Esitusele tuli kolm
lugu Keith Strachani „The Zoo
Ball“ tsüklist. Laval võis kuulda
uhkeid lõvisid, jõehobude graatsilist valssi ja madude tantsu.
Pärast orkestrit tulid lavale
ettevalmistuse laululapsed,
kelle juhendajad on Ulvi Kanter
ja Piret Kuld.
Loomulikult ei puudunud
kavast ka üksikesitused - olgu
need siis ette kantud kandlel,
klaveril, kitarril, mõnel puhkpillil või hoopis ansamblis koos.
Kõigi esitused olid hästi ette
valmistatud ja mõnest koosmängust võtsid osa erialaõpetajad.
Ei puudunud Saue Poistekoor, kes esitas Elviira

Kontserdile pani vahva punkti Saue Noorte Meeste Koor, kellega oli liidetud Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna bänd

Alamaa dirigeerimisel Piret
Ripsi „Kodutsirkuse“ laulu.
Kogu kontserdile pani vahva
punkti Saue Noorte Meeste
Koor, kellega oli liidetud
Saue Muusikakooli pop-jazz
osakonna bänd.
Ja mis tsirkuseteemaline
kontsert see ikka on, kui ei
esitata vanemale publikule
vast rohkemgi tähendusrikast
laulu „Tsirkus“ Vello Toomemetsa sulest. Igal ajastul
on omad laulud, kuid mõtte
neisse paneb iga inimene ise.
Koor ja bänd haarasid igatahes publiku kaasa laulma ja
tantsima ning kõigil oli lõbus
peo lõpp.
Lisaks kõrva paitava muusika mängimisele olid esitajate välimusedki erakordsed.
Tundus, et tsirkusetemaatika
sobis õpilastele ja ka õpetajatele. Pea kõik, kes laval üles
astusid, olid kostüümid selga

Laval võis näha värviliste parukatega kloune. Fotod: Saue Muusikakool

pannud. Nii võis laval näha
värviliste parukatega kloune,
loomakostüümidega lapsi,
lestadega amfiibinimesi ja
teisi eriskummalisi tsirku-

setegelasi. See, et lastele
meeldivad klounid ja kõiksugu põnevad trikitamised,
sai kõigile selgeks.
Täname kõiki esinejaid.

Suure töö olid ära teinud õpetajad, aga ka lapsevanemad,
kes on õpilastele nende muusikateel abiks. Rõõm oli näha
publikut täis saali.

Gümnaasiumi ja muusikakooli vokaalansamblid parimate seas
Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi huvijuht
Saue Gümnaasiumi ja Saue
Muusikakooli vokaalansamblid olid möödunud aastal Harjumaal ja “Volüümil” parimate
seas.
Traditsiooniline Harjumaa
koolide vokaalansamblite
konkurss toimus 8. novembril
Oru Külakeskuses. Erinevates
vanuseastmetes esines kokku
22 ansamblit 200 laululapsega. Saue linna esindas
üheksa ansamblit. Nagu eelmiselgi aastal, ei olnud nii
palju ansambleid välja panna
ühelgi teisel omavalitsusel!

1.-3. klassi vanuseastmes
osales seitse ansamblit. Meie
linna esindas Saue Poistekoori
ansambel Elviira Alamaa, Saue
Muusikakooli ansambel Ulvi
Kanteri ja Saue Gümnaasiumi
2. klassi tütarlasteansambel
Grete Põldma juhendamisel.
4.-5. klassi arvestuses osales kokku viis ansamblit, neist
kaks meie linnast. Saue Gümnaasiumi 5. klassi tütarlasteansambel Ritsikad tuli esimeseks. Ansamblit juhendab
Grete Põldma, klaverisaatja on
Gerli Kirikal. Ansamblis laulavad Mona-Riin Reiner, Britte
Christina Avalo, Karina Pärtel,
Karina Koort, Mari Hõbemets,

Herta Velner, Paula Ojala, Triinu
Saaremägi ja Karita Vinni.
6.-7. klassi vanuseastmes
pidi nelja ansambli arvestuses mõõtu võtma kaks Saue
muusikakooli ansamblit. Sel
aastal sai esimese koha Saue
Muusikakooli ansambel õpetaja Ulvi Kanteri juhendamisel,
klaverisaatja taas Gerli Kirikal.
Ansamblis laulavad Gethe Maria
Eljas, Brita-Liis Oruste, Greta
Reino, Gertrud Soone, Laura
Tammiste, Raili Sõrmus, Lisa Kõllamõts ja Maria Kristina Eerme.
Poistekoori ansambel, keda
juhendab Elviira Alamaa, juhendamisel jagas 6.-7. klassi vanuseastmes II-III kohta. Ansamb-

lis laulavad Kaur Erik Pääsuke,
Oliver ja Rasmus Strastin, Alexis
Alliksaar, Markus Lehtsalu, Rasmus Kuningas ning Märt Tender.
Saue Gümnaasiumi segaansambel KLASTER, saavutas
10.-12. klasside arvestuses
esikoha. Ansamblis laulavad
Mari-Liis Viisimaa, Kaia-Triin
Pääsuke, Aniken Siimon, Joosep
Talumaa ja Jonas Jaansoo. Cajonil Karl – Kristjan Kuimet. Noori
juhendab Grete Põldma.
Harjumaa konkurss oli
eelvoor Tallinna ja Harjumaa koolide ning stuudiote
vokaalansamblite konkursile
„Volüüm“, mis leidis aset juba
14. korda. Ka sellel konkursil

Tallinna Reaalkoolis läks Saue
ansamblitel hästi.
4.-5. klassi vanuseastmes
saavutas Saue Gümnaasiumi
5. klassi tütarlasteansambel
Ritsikad II-III koha. 6.-7. klassi
vanuseastmes sai Saue Poistekoori ansambel eripreemia
„Karulaane jenka“ esituse eest.
Pinget pakkus gümnaasiumiastme konkurss, kus kõik
osalejad olid väga tugevad. Saue
Gümnaasiumi segaansambel
KLASTER tõusis aga sellegipoolest 10.-12. klasside vanuseastmes III kohale. Suur tänu kõikidele laululastele, vanematele ja
õpetajatele toetava suhtumise ja
kaasaelamise eest!
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Muumipere ja Trolli rühmad aitasid abivajajaid
Annika Kaupmees
Muumipere rühma õpetaja
Mul oli hea võimalus olla
jõulude eel Eesti Toidupanga
toidukogumiskampaanial
vabatahtlik ja aidata koguda
toitu ennekõike väikeste
lastega ja paljulapselistele
peredele. Minu ülesanne oli
suhelda poekülastajatega ja
jagada infot toidupanga töö
kohta. Tunne ja emotsioon,
mis sellest päevast meelde
jäi, oli ülimalt soe ja meeldiv
ning tekitas mõtte viia toidukogumise plaan ellu ka Saue
lasteaias.
Nädal enne jõule oligi
Muumipere ja Trolli rühmas
toidukogumise nädal. Igaüks,
kes soovis, sai omal valikul
tuua midagi neile, kellel abi

rohkem vaja.
Nädala läbiv teema oli
üksteise ja nõrgemate abistamine, hoolimine ja jõulusoojuse jagamine. Lapsed ja
lapsevanemad olid positiivselt meelestatud. Nähes laste
rõõmsaid nägusid, kui kotitäis
meeldivat kraami lasteaeda
toodi, teadsid, et eemärk sai
täidetud ning lastes kinnistatud andmise ja jagamise tunnet, eriti jõuluajal.
Nädala jooksul toodi palju
vajalikke toiduaineid: konserve, makarone, õli, mahlasid
ja piparkooke.
Pooled toodud toiduainetest jagasid Muumipere lapsed kolme kasti ja need sai
viidud soojade jõulutervitustega Saue Linnavalitsusse,
kust need toimetati edasi

Muumipere tublid tüdrukud toiduaineid jagamas. Foto: lasteaed

linna paljulapselistele peredele.
Ülejäänu toodud toidust
läks Tallinna Toidupanga lattu,

et see jõuaks sealtkaudu abivajajateni.
Ma soovin väga tänada kõiki

lapsi ja lapsevanemaid, kes
olid nõu ja jõuga abiks ning
andsid omapoolse panuse.

Päevakeskuse jõulupidu tegi südame soojaks

Et peoliste seas oli palju neid, kes oma ea ja tervise tõttu enam kodulinna piirest välja ei kipu, oli
päevakeskus jõulukontserdi kokku pannud külalisesinejatest. Pildil Saue valla segakoor Wannamoisa.
Foto: Sirje Piirsoo

Armand Nagel
Jõulukuu kolmanda reede õhtupoolikul võis näha tavatut pilti,
kus Saue koolimaja poole tõttasid koolijütside asemel eakad,
kel aastaid 70 ja enam. Päevakeskus ei unustanud kedagi

- peole olid oodatud kõik, kes
selleks soovi avaldasid. Transport oli organiseeritud neilegi,
kelle tervis seda vajas.
Saali sisenejaid tervitasid
soojade sõnade ja särava naeratusega päevakeskuse daamid, ulatades igaühele kuuma

glögi ja piparkooke. Peolisi olid
tulnud tervitama ja jõulurahu
soovima Saue linnapea Henn
Põlluaas ja abilinnapea Jüri
Tümanok. Volikogu tervitused
ja soovid andis üle volikogu
aseesimees Matti Nappus.
Kuna peoliste seas oli palju

neid, kes oma ea ja tervise tõttu
enam oma kodulinna piirest
välja ei kipu, siis on mõistetav,
miks päevakeskus oli jõulukontserdi kokku pannud külalisesinejatest, et võimaldada nautida
midagi uut neilgi, kes tulevad
selleks kokku vaid aastas kord.
Peoõhtu avasid Liina Remmelga must-punastes seelikutes tantsijad oma särtsaka
mustlastantsuga.
Kuna Saue linnal on head
sõprussuhted samanimelise
vallaga, siis on mõistetav, et
nende segakoori Wannamoisa
lauljad esitasid viis vähemtuntud jõululaulu, mis pälvisid
kuulajate sooja aplausi.
Eriti meeldiva mulje jätsid
ja tugeva aplausi teenisid Latin
Dance grupi kerges korrektses
riietuses tantsijad. Seejärel
astusid üles Mari laulja Anna
Mishina ja kirikuõpetaja Anu
Väliaho, kes rääkis, et jõulude ajal oleme kõik harjunud

ootama kingitusi ja jõuluvana,
kuid jõulud on siiski eelkõige
püha, millega me tähistame
Jumala poja Jeesuse sündi.
Kõik esinenud kollektiivid
said päevakeskuse käsitöömeistrite valmistatud kingitused.
Kooslauldud jõululauludega
pidu veel ei lõppenud. Suurelt
ekraanil oli võimalik vaadata
slaidiprogrammi päevakeskuse
2013. aasta sündmustest. Paljud olid rõõmsad, kui nägid
ennast ja tuttavaid ekraanil.
Südamest tulevad tänusõnad
selle ilusa ürituse kokkupanijale, organiseerijale ja korraldajale Liivile ning tema abilistele
Tiinale, Kairele, Janele ja Sirjele.
Aga oh üllatust - enne
koduteele asumist ootasid
meid päevakeskuse särasilmsed noorikud, kes ulatasid
meile paberile pandud soovid
algavaks aastaks ja šokolaadist
medalid, mida rinda panna ei
kõlba, kuid maitsevad hästi.

Tammetõru jõulupidu pakkus muusikalisi elamusi
Armand Nagel
Pensionäride klubi Tammetõru
igakuiseid kooskäimisi kohvilaua taga istudes sisustavad
küllakutsutud jutuvestjad, muusikalise poole eest kannab hoolt
ja tantsuhuviliste rõõmuks mängib väsimatu Harald akordionil.
Jõuluõhtul Tammevana
pubis oli aga kõik teisiti. Lauluga „Jõulukellad“ avas õhtu
Marve Rekand kitarril mängides koos SOS lastekülast pärit
pisikeste armsate õpilaste nõelasilmast tulnud kikilipsu

ja ülikonnas Andrese ning roosas kleidis Karoliinega.
Kui mudilaste esitatud
kaks laulu läbi – need said
sooja vastuvõtu osaliseks -,
läks järg Rootsi Kuningliku
Muusikaakadeemia magistrandi Lauri ja sama kooli
tudengi Liisi kätte. Vibrafonil
esinev Lauri ja viiulil mängiv Liisi astusid üles kolme
palaga, mis pälvisid kuulajate
tugeva aplausi.
See pole aga sugugi ime,
sest Lauri Rekand on juba
maast-madalast muusikat

armastanud. Nii tuli ta 6-aastaselt Sauel laululapse konkursi võitjaks. Praegu töötab ta
Euroopa noorteorkestris ning
on esinenud kõikide Euroopa
pealinnade lavadel.
Pärast sellist muusikalist
elamust oli eriti meeltmööda
pidulik peolaud hea ja paremaga, kust ei puudunud traditsioonilised verivorstid seaprae, hapukapsa, pohlamoosi
ja kuuma teega.
Et jõulude ajal tehakse ikka
üksteisele kingitusi ja tahetakse ise ka kingitusi saada,

siis saabuski kauaoodatud
päkapikk kingikotiga. Kingi
saamiseks tuli oma oskused
proovile panna kas salmi lugedes või laulu ümisedes. Tuleb
tõdeda, et kõik said hakkama,
hätta ei jäänud keegi.
Ilusa ja meeldiva õhtu korraldamise eest kandsid hoolt
Tammetõru toimekas juht
Maie Uhtlik ja tema abiline
Tiiu Kuuskme ning rikkaliku
peolaua ja eeskujuliku teenindamise eest Tammevana pubi
personal. Peoõhtu osalejate
südamlik tänu teile!

Lauluga „Jõulukellad“ avas õhtu
Marve Rekand kitarril koos SOS
lastekülast pärit pisikeste armsate
õpilaste Andrese ja Karoliinega

Vaba aeg ja huviharidus

Kunstistuudio
käis muuseumis
ja valmistas rütmipille

Niimoodi need rütmipillid valmisid

Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Virve Laan
Saue Huvikeskuse kunstistuudio õpilased külastasid
koolivaheajal Kadrioru Kunstimuuseumi ja osalesid loovustöötoas.
Aasta eelviimasel päeval
käisime Kadrioru Kunstimuuseumis uudistamas, kuidas
eelmistel sajanditel elati.
Näitusel „Kui kunstnik
kohtus Kleioga“ sai vaadata
18. -19. sajandil Eestis ning
Lätis loodud ja kogutud ajaloopilte. Ajaloomuusa Kleio
innustusel olid kunstnikud
maalinud ajaloolisi paiku ja
sündmusi.
Piltidelt sai näha, millised
olid tarbeesemed, kostüümid
või relvad eelmistel sajanditel. Giidi juhatusel saime
teada, milliseid ajaloolisi
sündmusi on kujutatud ja kes
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on need olulised isikud piltidel ning kuidas võis näiteks
toimuda Riia piiskop Alberti
ja liivlaste vanema Kaupo
kohtumine.
Pärast näituse vaatamist
ootas Lossikool, kus kõik said
värvimiseks valida mõne näitusel nähtud pildi kontuurjoonise. Sellelt pildilt puudusid
mõned tarbeesemed või relvad, mis tuli ise juurde joonistada. Nii saime teada, kui
tähelepanelikult keegi pilte
vaadanud oli. Enne kojusõitu
tutvustas õpetaja Reet Vester
veel lossi barokset peasaali ja
selle laemaali.
3. jaanuaril kogunesid
kunstistuudio õpilased Saue
Huvikeskuse kunstiklassi,
kus ootasid õpetajad Evelin
Voksepp, Anneli Lupp, Made
Kaares ja Reet Vester valmispandud materjalidega.
Seekord meisterdasid lapsed
taaskasutusmaterjalist rütmi-

Ja sellised need rütmipillid välja kukkusid. Fotod: Virve Laan

pilli. Kujundasid suured plastist niidipoolid paberi, papi ja
tekstiilijääkide abil ning täitsid graanulitega.
Kui kõigil pillid valmis
said, algas improvisatsiooni
töötuba, mida juhendas Piret
Soosaar VAT Teatrist. Esimeseks improvisatsiooniks oli
iga osaleja enesetutvustus
rütmipilli abil. Järgnesid erinevad improvisatsioonimängud, kus kujutati esemeid,
inimesi või loomi ja lõpuks
veel toredad suhtlusmängud
gruppidele. Selleks ajaks
olid ka kõik osavõtjad julgust
kogunud ja osalesid mängudes rõõmsa õhinaga.
Uued töötoad ja näitusekülastused tulevad juba
kevadvaheajal.
6. jaanuarist algas meil
ringitöö juba sügisest tuttava
tunniplaani alusel. Soovin uuel
aastal kõigile õpilastele innukat huviringides osalemist!

Kunstikonkurss
„Meie pere pühapäev
Saue Huvikeskus kuulutab
välja kunstikonkursi “Meie
pere pühapäev”, millest
ootame osa võtma kõiki Saue
linnas elavaid kuni 18-aastaseid kunstihuvilisi noori.
Mida huvitavat saab perega
pühapäeviti ette võtta? Pered
ja kodud on erinevad, maal või
linnas, suured või väikesed.
Igal perel on erinevad hobid,
huvialad või traditsioonid, mida
pühapäeviti koos teha, kui kogu
pere töölt, koolist või lasteaiast
vaba on. Mõnusalt koos veedetud ühine aeg, uued muljed
ja sündmused - eks need ole
ju meenutamist ja kujutamist
väärt. Kunstivahenditega kujutada võib juba toimunud sündmusi või ootusi ja unistusi.
Tööd võivad olla erinevates
tehnikates ja erineva formaadiga. Oodatud on joonistused,
maalid, graafika, kollaažid või
segatehnikas tehtud tööd.
Ootame rohket osavõttu!
Osalejate vanus on kuni 18 aastat.
Töö tagaküljele kirjutada trükitähtedes töö pealkiri, autori
ees- ja perekonnanimi, vanus,
kool, klass või lasteaed/rühm,
juhendaja/õpetaja nimi ja
autori (või lapsevanema) kon-

taktandmed (telefoninumber
või e-posti aadress).
Võistlustööde esitamise tähtaeg
on 10. märts 2014. Tööd tuua
hiljemalt 10. märtsil kella
10.00-18.00 Saue Huvikeskusesse aadressil Saue, Nurmesalu 9, ruum 124 (Saue
koolimaja fuajees).
Võitjate selgitamine. Töid hinnatakse viies vanusegrupis:
◊ kuni 6-aastased
◊ 7-8-aastased
◊ 9-11-aastased
◊ 12-15-aastased
◊ 16-18-aastased
Kõigi vanuserühmade kolm
parimat tööd selgitab välja
žürii. Iga vanuserühma kolmele
silmapaistvamale tööle paneb
auhinnad välja Saue Huvikeskus. Tööd eksponeeritakse Saue
Gümnaasiumi aulas. Võitjatega
võetakse ühendust.
Konkursi kõikide vanusegruppide kolme parema töö
autorite tunnustamine toimub
esmaspäeval, 24. märtsil, kell
15.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
Info e-posti aadressil
huvikeskus@saue.ee või telefonil 6595009.

Uued kursused huvikeskuses
AKRÜÜLMAALI KURSUS
Kolmekuuline kursus algab 6.
veebruaril ja lõpeb 24. aprillil.
Tunnid toimuvad neljapäeviti
kell 18.30-21.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
Õpime akrüülmaali tehnikat, värvide segamist, värviõpetust ja kompositsiooni.
Maalime natüürmorti, maastikku ja koopiat tuntud kunstnike töödest. Osaleda võivad
algajad ja edasijõudnud.
Kursuse maht on 36 tundi.
Tasu ühes kuus 25 eurot. Maalimisvahendid on kohapeal
olemas. Juhendaja Virve Laan.
Vajalik eelregistreerimine.
TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
Kahekuuline kursus algab 5.
veebruaril ja lõpeb 26. märtsil.
Tunnid toimuvad kolmapäeviti
kell 18.00- 20.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Tasu
ühes kuus 15 eurot. Juhendaja
Evelin Voksepp.
Kursusel tegeleme erinäo-

liste pindade loomisega õmblusmasina abil. Miksime kokku
erinevaid materjale ja kaunistame neid pistetega. Ideaalne
võimalus kasutada olemasolevaid kangajääke ja luua oma
rõivastele põnevaid detaile.
Kursus eeldab osalejalt
elementaarset õmblusmasina tundmist ja oma isikliku
masina kasutamise võimalust.
FOTOGRAAFIA KURSUS
Alates 29. jaanuarist esmaspäeviti kell 19.00-20.30
kokku 10 kohtumist ruumis
207. Hind 75.- eurot.
Ava, sügavusteravus, valgus, iso, portreed, fototöötlus,
säri, kompositsioon, näitus.
Juhendaja Kristjan Rosin,
viimsifoto@gmail.com, telefon
+37255537401.
Kõigile Saue Huvikeskuse
kursustele saab registreeruda
e-posti aadressil huvikeskus@
saue.ee või telefonil 6596009.
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid,
pliidid, pesumasinad,
radiaatorid jne). TASUTA

demonteerime. Hoolsad
töömehed. telefon 55939504.
Parodontiidi ja periimplantiidi
mitteinvasiivne ravi. Ainulaadne patenteeritud süsteem
– Veetor Paro (Saksamaa).
Confi-Dent Hambaravi, registreeri telefonil +37256820577.
Kinnisvara
Soovin üürida 2-toalise korteri
Saue linnas. Telefon 5186301.
Soovin eraisikule üürida/rentida
kanaliga garaaži Sauel, telefon
56229982.
Soovin rentida garaaži Sauel
või selle lähiümbruses. Garaažis peab olema elekter ja valgus. Tel 53739468.

Südamlik kaastunne kallile
Kersti Pellmasele
ARMSA EMA
kaotuse puhul.
Leinas langetavad pea
Naerupalli päevahoiu
töötajad ja lapsevanemad

Müük
Müüa küttepuud hind alates 35
eur/rm: sega-lehtpuu, lepp, kask,
okaspuu. Koormasse laotud, konteineris, võrgus. Puitbrikett hind
155eur/tonn. Transport hinna
sees. Info telefonil 5011898.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.
Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 150
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon 5065937.
Ära anda
Ära anda täiesti töökorras

Armsad Diina ja Arvi
Õnn suuremaks, mure väiksemaks,
hing nooremaks, aastad pikemaks!
Õnne sünnipäevaks soovivad lapsed

Jumalateenistused jaanuaris
Saue vabakirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen
toonud enese juurde. 2 Ms 19:4

Pühapäev, 19. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld
Musitseerib Henri Laks

Pühapäev, 26. jaanuar kell 13

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737,
tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto
hinnaga kuni 1000 eurot.
Võib olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200,
Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Otsin inimest, kes soovib
lastega tegeleda ja kellel

oleks võimalik hoida kuni
kolme last enda juures kodus.
Telefon 53341177, Kaja.
Hotell Salzburg (Pärnu mnt.
555) pakub tööd toateenijale,
hommikulaua kokale ja ettekandjale. Täpsem info telefonil
6503965 või e-posti aadressil
riina@salzburg.ee.
Otsin Saue linnas või selle
lähiümbruses elavat toredat ja tegusat lapsehoidjat
kahele poisile (1a6k ja 3a).
Hoidjat vajame igal kuul
mõned päevad ja lisaks haiguste ajal. Lapsi tuleb hoida
meie enda kodus. Lisainfo
saamiseks kirjutage mailipant@gmail.com või helistage 53419231.

Saue Päevakeskuse
eelinfo
◊ 31. jaanuaril kell 11.00
Saue valla kultuurikeskuses „Mandariinid“, pilet
pensionärile kohapeal 2
eurot, tavapilet 3 eurot.
◊ 3. veebruaril kell 15.00
„Hortus Musicus“ Estonia Kontserdisaalis, pilet
4.50. Maksta saab kuni
20. jaanuarini.
◊ 5. veebruaril kell 10.00
viimast korda riiete müük.
Kogu kaup 40% odavam.
◊ 8. veebruaril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala vaatama Tõnu Õnnepalu etendust „Sajand“. Väljumine
Sauelt kell 10.00, tagasi
Sauel kell 20.30.

◊ 18. veebruaril kell 11.00
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses.

Reisid
◊ 28. veebruar-2. märts
rahvatantsijate esinemis- ja kultuurireis
„Petseri, Pihkva, Mihhailovskoje“.
◊ 29. mai-4. juuni reis
Taani lossidesse. Kiirustage registreerimisega!

Tähelepanu!
◊ Memmede rahvatantsuansambel Vokiratas otsib
uusi tantsijaid, soovitav
eelnev tantsukogemus

Politseisündmused

Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno
Muusikaga teenib Andrus Vaiklo

Põhja Prefektuur

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00

Politseile teatati, et 4. jaanuaril varastati Sauel Pärnasalu tänaval asuvast majast

Alates 20. jaanuarist
Saue ujulas
vesiaeroobikatreeningud:
E kell 19.00 ja
N kell 20.00.
TREENINGUD SOBIVAD NII
NOOREMATELE
KUI KA VANEMATELE
INIMESTELE.

külmkapp Beko. Mõõdud ca:
kõrgus 144 cm, laius 55 cm ja
sügavus 54,5 cm. Sügavkülm
on 2 riiuliga. Ainuke tingimus
on, et tulete ise järgi. Küsi lisa
telefonil 5060222.

SAUE ILUSALONGIS
pakume massaažiteenuseid!
-

klassikaline massaaž
spordimassaaž
kupumassaaž
laavakivi- ja aroomimassaaž
Soodushinnad talvekuu jooksul
laavakivi- ja aroomimassaažile!
Lisainfo www.sakurastudio.ee või
tel 54544559, Svetlana.

P.A.K. OÜ pakub tööd
taaraautomaadi
operaatorile
Töö sobib ka pensionärile
Töötasu 2,13 eurot tunnis
Aleksandr Gaiduk,
tel 58047075,
tallinn@pandipak.ee

tööriistu, diisel-kuumapuhur
ja arvutikuvar. Kahju kokku
1644 eurot.

Teated ja reklaam
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Kuressaare Linnateater ja Ugala Teater esitlevad
William Douglas Home romantiline komöödia „Vana õngitseja“ 27. veebruaril algusega
kell 19 Saue Kontserdisaalis.
◊
◊
◊
◊

Tõlkija: Erkki Sillaots
Lavastaja: Peeter Tammearu
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Andres
Raag (Tallinna Linnateater)
◊ Osades: Peeter Jürgens, Arvo
Raimo, Luule Komissarov
Seitsmekümneaastane edukas
romaanikirjanik, kes elab mõnusat elu koos sama vana, toriseva
majateenriga, plaanib viimase

üllatuseks ja ehmatuseks abielu.
Kirjaniku kireobjektiks on saanud
naine, kellega ta pole suhelnud
viimased pool sajandit. Nüüd on
ta matnud oma mehe ja lubanud
otse matustelt tulles läbi astuda,
et juua tassike teed...
Südamlik, elegantne ja naljakas (sic!) komöödia meenutab meile kõigile neid tühiseid
juhuseid, mõtlematuid otsuseid
ja „näpuvigu“, mis kahjuks määravad meie elus palju.
Üks hilinenud buss, üks ootamatu vihmasadu või juhuslikult
pähekaranud idee - ja selle tagajärjel võime me abielluda hoopis

teise inimesega, sattuda hoopis
teise ametisse või mis kõige hullem - piinelda terve elu.
Juhus meie elus ja kummalised saatusemängud. Kas
tunneme ära selle, kes meid
tõeliselt armastab?
Etendus on kahes vaatuses
ja kestab umbes kaks tundi.
Piletid hinnaga 9 või 12
eurot on müügil E-N kell
15-18 Saue Huvikeskuses ja
Piletimaailmas.
TÄHELEPANU! Kõik piletid
eelmüügist 9 eurot. Alates 20.
veebruarist täispilet 12 eurot,
sooduspilet 9 eurot.

Saue Sõna 17. jaanuar 2014

