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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue Naisselts 20
Saue Sõna

S

aue Naisselts, mis
ühendab endas mitmekülgsete huvidega,
teotahtelisi ja rõõmsameelseid naisi, kellel on tore
koos tegutsedes midagi Saue
linnas korda saata, tähistas
14. märtsil 20. sünnipäeva.
Alates naisseltsi asutamisest
1994. aasta veebruaris on
seltsi esinaisena juhtinud
Sirje Luberg. Seltsil on liikmeid 21.
Ettevõtlikud naised on aastate vältel linnas korraldanud
erinevaid ettevõtmisi, sellest
kõigest saaks kokku juba raamatugi kirjutada.
Märkimistväärivad suuremad
projektid on „Saue naistelt
noortele“, mil naised jagasid
etiketikursusel saadud teadmisi
gümnaasiumi alg- ja põhikooli
õpilastega. Kaasaegset jäätmetöötlust tutvustas projekt
„Saue, puhas ja kodune linn“.
Missioonist ja vastutusest rääkis loengusari „Kodanikuühiskonna eetilised tõekspidamised“, mida rahastasid Avatud
Eesti Fond ja Saue linn. Valminud on video kodulinnast ja
soetatud keraamikaahi.
Ühe osa naisseltsi tööst
moodustab heategevus.
2005. aastal sõlmisid Saue
Naisselts ja LC Saue koostöölepingu, et edendada
vabatahtlikku tegevust kodulinna heaks. LC Saue aitab
naisseltsil korraldada lauluvõistlust „Saue laululaps” ja
osaleb koos naistega jõululaada heategevusloterii läbiviimises. Saadud tulu läheb
abivajava pere toetuseks
Saue linnas.
Mis on see fenomen, mis
naised kokku toob? Popu-

20. sünnipäeva tähistanud Saue Naisseltsil on 21 tegusat liiget

Tänasel Saue Naisseltsil on
kaks eelkäijat: 1979. aastast
Harju EPT majas tegevust
alustanud Naisteklubi ja sellest ümberkujundatud Saue
naiste vabatahtlik ühendus
Saue Naisteselts, mille
alguseks on veebruar 1994.
Aastal 1999 nimetas naisteselts end naisseltsiks, kuna

sel ajal loodi Eestis naisliit,
millesse võisid kuulduda kõik
naisseltsid. Saue Naisselts
aga liitu lõppeks ei astunud:
naised leidsid, et see on liiga
politiseerunud.
Artikli kirjutamisel on kasutatud Epp Rattasepa magistritööd
„Lokaalne kultuurivõrgustik Saue
linna näitel“ (2006).

laarne on igasügisene teatrikülastus Pärnus koos ööbimise ja mõnusa koosviibimisega. Vahvad on koolitused
erinevatel teemadel, millest
on oodatud osa võtma kõik
huvilised, ka need, kes seltsi
ei kuulu. Haritud on end savi

voolimise, viltimise, tervisliku
toortoidu ja gongiteraapia, filminduse, treeningute ja toitumisnõustamise, iluaianduse
ning hoidistamise alal.
Retseptiõhtutel valmistavad
naised midagi kohapeal või
toovad toidu kaasa, maitsevad

Sünnipäeva puhul valmistas naistele kaunid keraamilised kaelaehted
huvikeskuse huvitegevuse juht Virve Laan. Fotod: Sirje Piirsoo

ja vahetavad retsepte.
Et kevadhooaja lõpetab naisselts väljasõiduga
loodusesse, võivad mehed
varsti oodata, et kodus peagi
piknikukorvid välja ilmuvad.

Saue Sõna NR 6 (413)
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Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
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Ruudus on rohkem pitsat!

Pitsaruut, Tammelehe 27
www.pitsaruut.ee

Telefon 5029902
Pitsad ettetellimisel, võimalik kojutoomine ja Tallinnassegi tellimine

Sirje Piirsoo
Möödunud aasta novembrist
tegutseb Saue linnas tore
pereettevõte Pitsaruut. Nagu
nimestki arvata, on tegu pitsavalmistajatega, kes oma sõnul
alustasid tootmist sõprade tungival soovil. Nii suured kui väikesed pitsad valmivad ettetellimisel, kohapeal einestamise
võimalust täna veel ei ole.
Indrek ja Helena Avarand on
mõlemad kokaks õppinud ja
Indrek kinnitab, et neil on oma
arusaam, milline üks pitsa peab
olema: kvaliteetsest toorainest,
kodune ja personaalne. Sestap te
Pitsaruudu pitsadest juustulaadset toodet ei leia, vaid ikka päris
mozzarellat. Ka pitsapõhjas,
mis pole paks ega peenike, vaid
paras, kasutavad nad durumnisujahu ja oliivõli. Värske tainas
valmib iga päev kohapeal.
Kastmegi segavad pitsameistrid ise kokku purustatud
tomatitest ja maitseainetest.
Helena ütleb, et kastme väljatöötamine võttis aega ja et
kalkulatsioon, mida ning kui
palju, peab olema täpselt paigas. Et paljudele klientidele
küüslauk ei sobinud, jätsid
nad selle kastmest välja, kuid
see ei tähenda, et soovi korral pitsale küüslauku lisada ei
saaks.
Pitsaruudu võlu peitubki
selles, et inimene ise saab
valida, millist katet ta tahab
- hind on üks. Kui muidugi

Suur pitsa 25, väike 7 ja
Calzone pitsa 3 eurot.
Operatiivinfo Pitsaruudu
Facebooki lehel.

Tavaliselt õhtul kella kümneks on kõik ruudud valmis ja kokk põleb

Tavaline, väga suur pitsa, oleks juba ammu otsas! Fotod: erakogu

midagi väga erilist katteks
soovitakse, tuleb aegsalt ette
teatada, sest kõiki koostisaineid ei pruugi pitsavalmistajatel kohapeale varutud olla.
Ja sellisel juhul võib ka hind
kokkuleppeliseks kujuneda.
Suur pitsaruut on tõeliselt
suur - 50 x 50 cm. Annab lausa
36 parajaks suupisteks lõigata,
mida hea käest süüa. Suure
pitsaruudu eelis on, et selle igal
neljandikul võib omamoodi kate
olla. Tegelikult võivad väiksema
söömaga pitsasõbrad isegi väikese pitsaruudu - 25 x 25 cm
- pooleks jagada ja mõlemale
osale erineva katte tellida: Pitsaruudus ei tähenda väike väikest, vaid on üsnagi kopsakas.

Omaette toode on toorpitsa. Plaanite näiteks sõitu
nädalavahetuseks maamajja
ja tunnete ette, et peret seal
pitsaisu tabab. Lahendus
on lihtne. Kõne Pitsaruutu,
annate tellimuse ja saate
kaasa fooliumkarbis toorpitsa just sellise kattega,
mis meeldib. Jääb ainult ahi
250 kraadini kuumaks kütta,
pitsa ahju pista ja valmis küpsetada. Rõõmustab kõht ja
maja täidab mõnus saiahõng.
Ja need, kes tellinud, tulevad
tagasi.
Indrek ja Helena kasutavad
pitsade valmistamiseks nii
palju kui võimalik Eestimaist
toorainet, aga mõnel juhul on
see võimatu: ananass ja jalapeno näiteks meil ju ei kasva.
Pitsameistrid on mõelnud, et
kui kliente jagub ja ettevõtmine kasvab, on tõsine väljakutse leida kaastöötajaid.
Helena sõnul peab inimene
tundma, et valmistab pitsat
iseendale, nagu nemadki teevad. Suurem unistus on oma
pitsakohvik ja miks mitte –
tõsiselt mõeldud unistustel on
komme täituda.

Kaitseliit korraldab aprilli alguses linnas õppuse

Meeldetuletus ettevõtjatele!

Sirje Piirsoo

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Kaitseliit korraldab 5.-6. aprillil Saue linnas õppuse, millest
võtavad osa Saue sisekaitsekompanii ja lahingrühm ning
Keila malevkonna teised sisekaitseüksused.
Õppus on üks ettevalmistavatest etappidest suurõppusele
„Saue lukku“, mis on plaanitud aastasse 2015.
Aprilli alguse õppus leiab
aset Keila maantee ja raudtee
ning Tule, Pärnasalu ja Tammetõru tänava vahelisel alal.
Kaitseliitlaste baaslaager asub
Tõkke põigus alajaama taga.
Saue kompanii kaks rühma
jõuavad Sauele 5. aprillil kell
13. Legendi kohaselt on linnas
kahe jao suurune „võõrvägede
üksus“, kes vaatleb piirkonda
ja kogub linnaelanikelt infot.
„Vaenulike jõudude“ ja
Saue kaitseliitlaste vahel toimub lahingtegevus, mis tähendab ka tulistamist.
Lahingtegevust võimaliku

Lugupeetud Saue linnas
tegutsevad ettevõtjad!

Kaitseliidu Saue kompanii korraldab 5.-6. aprillil Saue linnas õppuse ja
ootab sauelastelt mõistvat suhtumist. Foto: erakogu

tulistamisega on oodata 5.
aprillil, kuid mitte pärast kella
23 õhtul.
Laupäeva öösel vastu pühapäeva patrullivad kaitseliitlased piirkonnas kogu öö etteantud marsruutidel.
6. aprilli hommikust lõunani
osutab „vaenlane“ meie meestele
aktiivset vastupanu, on oodata
pidevaid stiihilisi lahinguid,
õppus lõpeb Keskuse pargis.

Mida ootavad kaitseliitlased
sauelastelt?
Kaitseliitlased rõhutavad, et tegu

ei ole demonstratsioonesinemisega linnarahvale, vaid osaga väljaõppest, ja ootavad sauelastelt
mõistvat suhtumist. Kaitseliitlased paluvad elanikel mitte tulla
uudistama ja lasta neil õppust
normaalselt läbi viia.
Kaitseliitlased liiguvad
mööda tänavaid, vestlevad piirkonna elanikega, uurides, kas
ei ole võõraid liikumas nähtud.
Aedadesse või majadesse nad
ei sisene. Nad püüavad liiklust
mitte takistada, kuid paluvad
elanikel piirkonnas liikudes olla
tähelepanelikud.

Tulenevalt majandustegevuse registri seaduse §
26 lg 1 peab ettevõtja iga
aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust
elektrooniliselt või esitama
kohalikule omavalitsusele
taotluse registreeringu õigsuse kinnitamiseks juhul,
kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on
möödunud rohkem kui kolm
kuud.
Soovitame kasutada kiiret ja mugavat võimalust
kinnitada registreeringute
õigsus elektrooniliselt riigiportaali www.eesti.ee
e-teenuste keskkonnas.
Vastav link on leitav MTR
kodulehelt: www.mkm.ee/
mtr - sisenemine MTR-i.

Ettevõtjail on võimalik
kinnitada õigsust ka taotluse
vormiga nr 18 pabertaotlusena või e-posti teel, saates
taotluse linnavalitsusele.
E-posti teel saatmisel on
nõutav digitaalallkiri.
Info, vormid ja juhendid
on majandustegevuse registri
kodulehel http://mtr.mkm.ee/.
Saue Linnavalitsuses vastab kaubandustegevuse registriga seotud küsimustele linnasekretär, telefon 6790170,
digitaalselt allkirjastatud
taotlused võib saata e-posti
aadressil kati@saue.ee.
Kui registreering jääb
k i n n i t a m a t a , s i i s p e atatakse registreering
1. maist ning kustutatakse automaatselt alates
1. novembrist. See tähendab, et ettevõte tegutseb
sellest ajast registreeringuta.
Edukat tegutsemist!
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Volikogu otsustas taotleda riigi doteeritava avaliku
Saue-Tallinn-Saue bussiliini käivitamist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu selle koosseisu kaheksanda istungi päevakorras 20. märtsil oli kuus
küsimust. Istungist võttis osa
15 volikogu liiget. Puudusid
Ero Liivik ja Jaan Moks.
Volikogu võttis vastu puude
raieloa andmise korra, mis
sätestab üksikute puude ja
kadakate raieks, hoolduslõikuseks ning puistute harvendamiseks raieloa taotlemise
ja vormistamise ning väljastamise tingimused Saue linnas.
Raieluba on üldjuhul vajalik üle 8 cm rinnasdiameetriga puudele või kui puu võra
kärbitakse rohkem kui 25%.

Rinnasdiameeter on puu tüve
läbimõõt mõõdetuna 1,3
meetri kõrguselt juurekaelast.
Alla 8 cm rinnasdiameetriga puude puhul on raieluba
vajalik dendroloogilist väärtust
omavate puude ja väärtuslike lehtpuude (tamm, pärn,
vaher), kadakate ning avaliku
linnaruumi kujundamisel oluliste puude raieks.
Raieluba ei ole vaja taotleda
eramaadel kasvavate alla 8 cm
rinnasdiameetriga väheväärtuslike, haigete või kuivanud
puude, viljapuude ja hekkide
ning kehtestatud detailplaneeringuga ettenähtud alusmetsa
ja võsa likvideerimiseks.
Volikogu otsustas lubada

Saue Linnavalitsusel jätkata
Saue linna planeeringulist
arendustegevust vastavalt kehtivale üldplaneeringule ning
luges linna territooriumil kehtestatud detailplaneeringud
jätkuvalt kehtivateks.
Volikogu otsustas taotleda
riigi doteeritava avaliku SaueTallinn-Saue bussiliini käivitamist ja volitas Saue Linnavalitsust täitma kohalikule
omavalitsusele ühistranspordiseadusest tulenevaid ülesandeid, mis on seotud avaliku
bussiliini avamisega Saue-Tallinn-Saue bussiliinil.
Volinikud langetasid otsuse
põhjusel, et Saue-Tallinn-Saue
bussiliin on aastaid olnud kom-

mertsliin. Saue Linnavalitsus
on vedajale hüvitanud volikogu
kehtestatud sõidusoodustused.
2014. aasta alguses vähendas
vedaja oluliselt reiside arvu
ning lõpetas veo laupäeval ja
pühapäeval. Praegune bussireiside arv ning sagedus ei
taga piisavat ühendust Saue
linna ja Tallinna vahel ning ei
vasta elanike vajadustele ja
linna arengu huvidele.
Volikogu lõpetas määruse „Saue Linnavolikogu
25.10.2012 määruse nr 56
„Sõidusoodustuste kehtestamine“ ja 23.01.2014 määruse
nr 5 „Saue linna 2014. aasta
eelarve“ muutmine“ eelnõu
esimese lugemise ning suunas

selle edasiseks aruteluks sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile
ning eelarve- ja majanduskomisjonile.
Volikogu suunas avalikustamisele Saue linna IKT valdkonna arengukava aastateks
2014-2019. Arengukava on
avalikustamisel 21. märtsist kuni 11. aprillini Saue
linna koduleheküljel www.
saue.ee (Linnajuhtimine /
Avalik teave / Arengukavad).
Arvamused ja ettepanekud
arengukava kohta on oodatud e-posti aadressil saue@
saue.ee. Arengukava avalik
arutelu toimub 14. aprillil
kell 17 Saue Linnavalitsuse
kolmanda korruse saalis.

Saue linna IKT valdkonna arengukava
avalikustamine ja avalik arutelu
Hea kaaslinlane!
21. märtsist kuni 11.
aprillini on avalikustamisel
Saue linna IKT valdkonna
arengukava aastateks 20142019. Arvamused ja ettepanekud arengukava kohta on

oodatud e-posti aadressil
saue@saue.ee.
14. aprillil algusega kell 17
korraldab Saue Linnavalitsus
Saue linna IKT valdkonna
arengukava avaliku arutelu
linnavalitsuse kolmanda

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungist

korruse saalis Tule tänav 7.
Saue linna IKT valdkonna
arengukava on loetav linna
koduleheküljel aadressiga
www.saue.ee: Linna juhtimine / Avalik teave / Arengukavad.

65 aastat märtsiküüditamisest
Saue Sõna

Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 12.
märtsi istungi päevakorras
oli 18 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas saata järgmised
eelnõud volikogusse kinnitamiseks: „Saue linna planeeringute ülevaatamine“; „Volitused ühistranspordiseadusega ettenähtud ülesannete
täitmiseks“; „Saue linna IKT
valdkonna arengukava 20142019“; „Saue Linnavolikogu
25.10.2012 määruse nr 56
„Sõidusoodustuste kehtestamine“ ja 23.01.2014 määruse nr 4 „Saue linna 2014.
aasta eelarve“ muutmine“.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: VanaKeila mnt 12 üksikelamu
laiendamine ja renoveerimine; Töö pst 8 üksikelamu laiendamine; Tule
põik tänava ja Kadakamarja
tänava ühendamine.
◊ Väljastas kasutusloa tänavavalgustusele Kadakamarja
tänav T4 ja T5.
◊ Lubas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea

◊
◊

◊

◊

◊

◊

◊

ülesannetes Jüri Tümanoka
puhkusele 13. märtsist kuni
14. märtsini.
Kooskõlastas OÜ Ekovir
jäätmeloa taotluse.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa ühele
perele summas 65 eurot.
Otsustas kompenseerida
põhikooliõpilase koolilõuna
hinnavahe.
Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: karateklubile Kimura
Shukokai 400 eurot Saue
noore osavõtukulude katteks
karate MM-ist LAV-is; Saue
Haridusseltsile Vitalis 160
eurot Hiina Rahvavabariigi
koolitusreisi korralduskulude
katteks.
Seadis isikliku kasutusõiguse
Tallinna Vesi AS-i kasuks Saue
linna omandis olevale Paju tn
T1 kinnistule.
Kinnitas paberlehtkäterättide, tualettpaberite ja
prügikottide ostmise osas
parimaks pakkujaks AS-i
Avera-Trading pakkumuse.
Tunnistas lihthankel „Kontsertsaali toolide soetamine
Saue Kontsertsaalile” edukaks Pixner OÜ pakkumuse.

65 aastat tagasi, 25. märtsil
algas suur märtsiküüditamine, Eestimaalt deporteeriti
20000 süütut inimest.
1949. aasta 25. märtsist
kuni 29. märtsi õhtuni viisid
Nõukogude Liidu võimud
Eestis läbi massilise elanike
vägivaldse ümberasustamise
Eestist Venemaa Siberi piirkonda. NSVL Ministrite Nõukogu 29. jaanuari 1949 määrus pani paika väljasaadeta-

vate arvud Baltikumis. Eesti
NSV-s 7500 perekonda,
22500 inimest, Läti NSV-s
13000 perekonda, 39000
inimest ning Leedu NSV-s
8500 perekonda, 25500
inimest. Kokku kuulus määruse järgi ümberasustamisele
29000 perekonda ja 87000
inimest.
Noorim küüditatu Eestist oli
teadaolevalt 3-päevane Anne
Ojaäär Hiiumaalt, vanim oli
95-aastane vanamemm Maria
Räägel Abja vallast.

Esimene ešelon läks sihtkohta teele Tapa raudteejaamast 992 inimesega 26. märtsil 1949 kell 12.32, viimane
Võru raudteejaamast 1064 inimesega 29. märtsil kell 21.10.
Saue Linnavalitsus
mälestas küüditamise ohvreid pärja asetamisega Eesti
vabaduse eest langenute
mälestuskivi jalamile kiriku
juures. Pärja asetasid linnapea Henn Põlluaas (vasakul)
ja abilinnapea Tõnu Urva.
Foto: Sirje Piirsoo
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Üks Saue on kindlasti tugevam

Siim Kiisler,
regionaalminister artikli
kirjutamise ajal
Inimesed on igapäevaelus
kauaräägitud haldusreformi
ammu juba ära teinud. Ei ole
ju nii, et Saue linna elanike
huvi lõpeb seal, kus tee ääres
seisab valla algust tähistav
märk ja vastupidi. Oleks igati
õige aeg ka piirid nihutada nii,
et elanike huvid kõige paremini kaitstud oleks.
Need otsused ei ole muidugi
kerged, sest iga muutusega
kaasneb pisut teadmatust ja
hirme. Et raha koondub linna
ja tagamaa küladest ei hooli
enam keegi. Või et mis ikka
paremaks muutub ning äkki on
kõigil omaette nokitsedes siiski
parem. Ja kuigi Saue linn ega
vald ole täna sellises seisus,
et üksi hakkama ei saaks, võib
julgelt kinnitada, et tugevamast
omavalitsusest võidaks kõik
selle piirkonna elanikud.
Suurem ja tugevam omava-

litsus võimaldab teha kogu piirkonda silmas pidavaid otsuseid
ja kasutada ühist raha mõistlikumalt. Saue linna ja valla
(ning perspektiivis veel mõne
naabri) ühinedes tekib Eesti
mastaabis juba väga korraliku
suurusega omavalitsus, mis
toimib tervikuna ja kes saab
endale lubada ilmselt tulevikus mitmeid selliseid otsuseid,
mida üksinda kumbki ei suudaks. Pretendeerida suurtele
euroraha projektidele, millele
üksi hammas peale ei hakkaks.
Siin on keskus ja sellega
koos toimiv tagamaa, mis tarbib ka tihti ühiseid teenuseid.
Üheskoos saab terviklikumalt
ja läbimõeldult kujundada
ühistransporti ja puhkealasid. Paremini saab korraldada
hariduse andmist alates lasteaedadest kuni keskkooli lõpuni
välja. Sest veelkord - piirkonna
inimeste jaoks on see üks ja
ühine huvi, sõltumata sellest,
kummal pool omavalitsuse
piiri ta elab. Gümnaasiumis
käivad koos nii linna kui naabruskonna lapsed, samuti huviringides. Kui tahta, et need
võimalused tulevikus mitte
ainult ei püsiks, vaid veelgi
areneks, siis on see palju tõenäolisem, kui kõik koos pingutavad nii kaasa mõtlemise kui
kaasa aitamisega.
Näiteks Põlvas oli üks ühinemise pooltargument ka see, et
nõukogude aja lõpus ehitatud

uhke kultuurikeskuse ülalpidamine ja seal piisava tegevuse
hoidmine on linnal ning vallal
koos kindlasti jõukohasem, kui
oli vaid linnal üksi.
Üks oluline roll seoses
asukohaga on olla LääneHarjumaal selleks jõuks, mis
pisutki tasakaalustab Tallinna
tugevat tõmmet. Jah, mastaabid on küll erinevad ja jäävad
selleks ka pärast ühinemist,
kuid igal juhul on suuremal
ja tugevamal omavalitsusel
lihtsam olla pealinna mõju
tasakaalustajaks. Kas või läbirääkimiste laua taga on vahe,
millise kaaluga partnerit keegi
esindab ja keda üldse tõsiselt
jutule võetakse.
Noored ambitsioonikad
inimesed näevad uues, kogu
piirkonna omavalitsuses loodetavasti huvitavat väljakutset
enda rakendamiseks nii ühiskondlikku laadi rollides volikogu tasemel kui päris igapäevase tööna sellist omavalitsust
ja selle valdkondi juhtides.
Küllap te ise teate kohapeal, millised on ühes tänases
omavalitsuses tugevad tegijad
oma valdkonnas ja naabrite
juures jälle mõnes teises.
Koos saaks need tugevused
ühendada ja kellegi võimalikud
nõrkused sujuvalt ära katta. Ei
ole ju mõtet ilmaasjata dubleerida asju, mida saaks sisuliselt
paremini ja seejuures ilmselt
ka väiksema kuluga teha koos,

Saue Linnavolikogu otsustas
31. mail 2012 keelduda Saue
Vallavolikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse
muutmisest ja ühinemisettepanekust. Nimelisel hääletusel
andis otsusele poolthääle 15
volikogu liiget, üks ei hääletanud ja üks puudus istungilt.
Eelmisel aastal läbiviidud
rahulolu-uuringu põhjal identifitseerivad sauelased ennast
just Saue linna elanikena ja
97% linnaelanikest kinnitavad,
et Saue linnas on hea elada.
Omavalitsuste sundliitmistühendamist ja tõmbekeskuste
Eestit ei toeta ka uus alustav
valitsuskoalitsioon.
Igakülgse koostöö arendamist
pooldavad aga kõik Saue linna
ümbritsevad omavalitsused.

olgu see siis raamatupidamine
või mõni spetsiifiline sotsiaaltöö valdkond, milleks võib-olla
igaühel eraldi ei jätku tegevuse
mahtu, et töötajale piisavat
koormust anda, aga koos küll.
Üks tõe kriteerium on alati
praktika. Eestis on pärast
sajandivahetust omal algatusel
ühinenud juba mõnikümmend
omavalitsust, seega on reaalset ühinemiskogemust omajagu. Lahutusi pole selle aja
jooksul ühtegi. Seega, erinevalt abieludest, mida lahutatakse pea sama palju, kui uusi
sõlmitakse, on omavalitsuste

puhul ühteheitmine osutunud
üsnagi püsivaks. Järelikult ka
inimeste arvates sobivaks.
Olen kuulnud ühinenud
omavalitsuste juhte rääkimas
ühinemistest kui kindlast
eduloost Türil, Raplas, Räpinas ja Kohilas. Kahtlemata
tasub enne ühinemisotsuse
langetamist nende varasemate ühinenute kogemusega
lähemalt tutvuda, kuulata ära
ka need asjad, mis oleks võinud paremini minna, et teiste
kogemustest õppida.
Seniste ühinemiste valdav
edukus ei tähenda, et keegi ei
ole pärast ühinemist rahulolematu. Küllap on kusagil ikka
probleeme näiteks koduteelt
lume lükkamisega või mõne
ametniku hoolimatusega,
mida võib ju seostada valdade
ühinemisega. Mõnes kohas
on laste vähesuse tõttu kool
kinni pandud. Ainult me ei tea
kunagi, kas see sündis ühinemise pärast või oleks juhtunud
nagunii. Pigem vist seda teist.
Tuleb silmas pidada ka
seda, et ega siis ühinemine
iseenesest ei garanteeri veel
kellelegi mingit edu, see loob
vaid senisest paremad eeldused, mida tuleb ise osata ära
kasutada. See on suuresti
ka eneseusalduse küsimus
iseenda ja naabrite suhtes.
Selleta on tõesti raske elus
mingeidki vajalikke muutusi
ette võtta.

Vanamõisa küla alla, juhtotstarve samuti suures osas
äri- või tootmismaa.
◊ Tekib ühine piir Laagri aleviku ja Saue linna vahel.
Juba praegu on linna ja
alevik infrastruktuuriliselt
tugevalt ühendatud: maantee, raudtee, kergliiklustee.
◊ Laagri alevikus puuduvad
suured avalikud rohealad.
Esialgu on tegu muutmise algatamise eelnõuga, mis Vanamõisa

küla territooriumiosa Laagri aleviku koosseisu arvamise protsessi algatab. Selles piirkonnas
elab rahvastikuregistri andmetel
vaid üks inimene.
Järgmisele Saue Vallavolikogu istungile märtsi lõpus
on ette valmistatud eelnõu, et
piirimuudatus otsustada.
Saue Vallavolikogu piirijoone muutmise otsuse peab
kinnitama regionaalminister,
misjärel see jõustub.

Laagri alevik saab Saue linnaga ühtse piiri
Lühendatult Saue valla lehest
Koduvald

Saue Vallavolikogu otsustas
algatada Laagri aleviku ja Vanamõisa küla lahkmejoone muutmise, mille tulemusel ulatuks
Laagri alevik Saue linna piirini.
Muudatuse tulemusena kulgeks Laagri aleviku piir mööda
Tallinn-Pärnu-Ikla riigimaantee kaguserva kuni Kanama
liiklussõlmeni, piirnedes Saku

vallas asuva Jälgimäe külaga.
Kanama liiklussõlm jääks
Laagri aleviku koosseisu.
Edasi kulgeks Laagri aleviku
piir Saue linna kagu- ja idapoolsel küljel kuni raudteeni.
Seejärel mööda raudteed,
piirnedes Vanamõisa ja Koidu
külaga, kuni Juuliku-Tabasalu
teeni, mis jääb Laagri alevikku.
Volikogu eelnõu põhjendab
piiride muutmise menetlusprotsessi järgmiselt:

◊ Vanamõisa küla on laialivalguv, selle piirid on ebaloogilised, sealhulgas Kanama
ristmiku kuulumine Vanamõisa küla koosseisu.
◊ Laagri alevik moodustab
kompaktse ja iseseisva
identiteediga ala, kus Pärnu
maantee äärne on välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaks. Saue valla üldplaneeringu järgi on Pärnu maantee
äärse ala, mis praegu kuulub

Õpilase vastuvõtmine Saue Gümnaasiumi I klassi 2014.-2015. õppeaastal
Esimesse klassi astujaid registreeritakse kooli kantseleis alates 1. aprillist kuni 10. juunini.
I klassi vastuvõetute nimekiri
koostatakse ja avaldatakse
kooli veebilehel 15. juuniks.
I klasside nimekirjad kinnitab
kooli direktor 30. augustiks.
Esimesse klassi võetakse
lapsi, kes on saanud enne selle
aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Koolikohustuslikust east
noorema lapse (6-aastase)
kooli vastuvõtmist võib vanem
taotleda juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus
laps käib, on hinnanud lapse
koolivalmidust, sealhulgas
sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist
ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise
soovist teavitanud enne selle

aasta 1. maid.
Kui vanem teavitab vallavõi linnavalitsust õppima asumise soovist pärast selle aasta
1. maid, saab koolikohustuslikust east noorema lapse
vastuvõtmist taotleda vaid
vaba õppekoha olemasolul.
Lapse I klassi vastuvõtmiseks
esitab lapsevanem või lapse
seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (kooli veebilehel: blankett

I klassi registreerimiseks) kooli
direktori nimele, millele lisab:
◊ õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel
sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja
(kinnitada saab kohapeal) või
väljavõtte;
◊ vanema isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitada saab

kohapeal) või väljavõtte;
◊ õpilase terviseinfo lapsevanemalt (vt kooli veebilehelt:
üldinfo- banketid);
◊ ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
selle olemasolul;
◊ koolivalmiduskaardi (saab
tuua hiljem);
◊ kui on väljastatud, siis nõustamiskomisjoni otsus või
erispetsialisti soovitus.
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Saue mehed – turnipeo kuldplaadi laureaadid
Ulvi Mägi
Saue Simmajad tantsurühma
juhendaja
Rahvusvahelise naistepäeva
puhul oli 8. märtsil Kalevi
spordihallis Eesti meeste
turnipidu. Juba seitsmendat
korda Eesti spordiseltsi Kalev
ja võimlemistreenerite klubi
Katrek korraldatud peole olid
tulnud turnima suured ja
väikesed mehed üle Eesti, et
tõestada, et võimlemine ei ole
ainult naiste ala.
Võimlemisshow meelitas
kohale rohkearvulise publiku.
Eesti meesvõimlemisgruppide emotsionaalseid ja pealtvaatajate südameid võitnud
etteasteid hindas žürii, kelle esimees oli Peeter Saan, kaitseväe
orkestri peadirigent ja võimle-

mistreenerite klubi Katrek president. Turnipeol osales kokku
15 võimlemisrühma.
Sauelt võtsid peost osa
segarühma Saue Simmajad
mehed. Võistlustules esitasid
nad Katrin Reinupi kava „Terves kehas terve vaim“, mis on
kokku pandud Ernst Idla harjutustest.
Kava toreda ja silmapaistva
esituse eest pälvisid tantsurühma Saue Simmajad mehed
kuldplaadi. Auhinnad pani
välja AS Suva. Ka kolmest
eripreemiast üks, kaitseväe
eripreemia, kuulus Saue tantsurühma meestele.
Meeste VII turnipeo kuldplaadi laureaadid on Toivo
Võsu, Kalev Israel, Kristjan
Ainsalu, Steve Kümnik, Jaanus
Kallion ja Tõnu Vallsalu.

Saue mehed esitasid turnipeol Katrin Reinupi kava „Terves kehas terve vaim“, mis on kokku pandud Ernst Idla
harjutustest. Foto: Merit Israel

Koolitus lastevanematele
Saue lasteaias

Koolirühmade lapsed ja õpetajad lugesid emakeelepäeval õues üksteisele ilusaid eestikeelseid luuletusi.
Fotod: Saue lasteaed

Märtsi keskpaik Midrimaal oli
sündmusterohke
Saue Sõna
Märtsi teise ja kolmandasse
nädalasse mahtus Saue lasteaias Midrimaa teatrietendus
lastele, emakeelepäeva tähistamine, koolituspäev õpetajaabidele ja lasteaia uue arengukava ettevalmistamine.
Teater Sõber käis mudilastel külas lasteetendusega
„Koht päikese all“. Näidend oli
hoogne, täis seiklusi ja muusikat. Lastele avanes putukate
maailm, kus kõigil tegelastel
olid oma rõõmud ja mured ning
õigused ja kohustused.
4-5-aastased lapsed Sipsiku, Krõlli, Päikesekiire,
Puhhi ja Sõprade ning Tipi ja
Täpi rühmadest uurisid emakeelehommikul Sipsiku eestvedamisel raamatuid, mille
vahvate tegelaste nimesid
Midrimaa rühmad kannavad.
Koolirühmade, Muumipere,
Mõmmi, Trolli, Lepatriinu ja
Lotte, lapsed ning õpetajad said
emakeelepäeval kokku lasteaia
õues ja lugesid üksteisele ilu-

said eestikeelseid luuletusi. Et
luuletused kevadtuules kõigini
kostaks, kasutasid esinejad ruuporit. Emakeelehommikule lisas
põnevust seegi, et erandkorras
esineti varuväljapääsu trepil.
Õpetajaabid osalesid koolitusel „Vääruskasvatus lasteaias“ ja said vastava tunnistuse. Koolitust viis läbi

lasteaiatöötajate tunnustatud
koolitaja Ervin Laanvee koolitusfirmast Logoserv.
Lõppeks valmistavad Midrimaa õpetajad ette lasteaia
uut arengukava. Püstitavad
grupitöös eesmärgid, leiavad
ühiseid väärtusi ja arutletavad
uute arenguvõimaluste ning
vajaduste üle.

Head lapsevanemad, ootame
teid osalema Eesti Lugemisühingu praktilisele lugemispesa koolitusele „Raamat
lapse kõne arengu toetajana“.
Koolitusel osalejad saavad
ülevaate lapse kõne arengust,
enamlevinud kõnepuuetest ja
võimalustest, kuidas lapse
kõne arengut toetada raamatute kaudu. Eriti oodatud on
lapsevanemad, kelle lapse
kõne areng vajab lisatuge.

Koht: Saue lastead Midrimaa
(Koondise 23, Saue).
Koolituse sihtgrupp: lapsevanemad, õpetajad ja logopeedid.
Koolitaja: Liina Velner.
Registreerimine: sauelogopeed@gmail.com või
55589784.

Aeg: 9. aprill 2014, kell
17.00-18.30.

Eesti Lugemisühing,
www.lugemisyhing.ee.

Koolitus maksab 2 eurot
(võimalik tasuda kohapeal
sularahas). Toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Loengusari lastevanematele
Saue Noortekeskuses
Laps koolis minu mõistus on otsas.
15. aprillil kell 18 „Kuidas
kiita last“. Lektor Pille Kriisa,
eripedagoog, logopeed.

Loeng on tasuta.
Info telefonil 6790196,
Anneli Ritsing, lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist.

Lapse mäng ja sobilike
mänguasjade valik

Teatri Sõber lasteetendus tutvustas mudilastele putukate põnevat maailma

Saue Perekool korraldab 4.
aprillil kell 12 Saue Noortekeskuses vestlusringi teemal „Lapse mäng ja sobilike
mänguasjade valik“.
Vestlusring baseerub Emmi
Pikleri metoodikal, mis on lapsekeskne ja annab vanematele
tõeliselt hea kogemuse oma
lapsega koos olles.

Vestlusringi viib läbi
Pille Kriisa, eripedagoog,
logopeed.
See vestlusring on neljas
igakuisest tasuta loengute
tsüklist, kokku on loenguid 9.
Võib tulla koos terve lapsega.
Info telefonil 6790196,
Anneli Ritsing, lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist.

Haridus

Saue Sõna 28. märts 2014

6

Hoiame emakeelt
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Saue Gümnaasiumis oli 10.14. märtsil eesti keele nädal.
Tähistasime seda ka algklassides juba traditsiooniliste
ettevõtmistega. Iga klass kirjutas just eesti keele nädala
jaoks tehtud üsna keerulise
etteütluse, tegi funktsionaalse
lugemise testi ja kiitsime kõige
kaunima käekirjaga kirjutajaid.
Kolmandates klassides selgitasime sel korral välja ka kõige
paremad vanasõnade ja mõistatuste tundjad, nendeks on Grete
Soon ja Marie Vibeke Must.
Reedel lõpetasime veerandi aktusega, kus tuli esitusele 6.c klassi vahva näidend
„Kohkumatud lapsehoidjad“ ja
kus tunnustasime eesti keele
nädala tublimaid.
Liigne kiitus vast liiga ei
tee, seega loetleme kõik kõige
tublimad siinkohal ka üles.
Väga hästi kirjutatud etteütluse
eest said kiituskirja: Tessa Iljas,
Simon Tihvan, Aleksander Ader,
Randel Kõlu, Crislyn Laks, Mattias Reisman, Eva Vlassova, Carl
Ciaran Eesoja, Kirke Kuusk,
Kenneth Leonard, Laura-Liis
Saluri, Romet Morell, Laura

Liisa Sillar, Erik Võrklaev, Kren
Leppik, Rosanna Elisa Rikka,
Mark-Henry Põldmäe, KaisaMaria Oll, Liisa Veske, Grethel
Kastehein, Aleks Andrejev, Eliise
Bachmann, Maria Minkovski,
Robert Lannes, Kert Kaspar
Kirss, Eva-Lotta Ernits, Anu-Li
Aruvald, Eliise Kiisler, Axel-Martin Tammekand, Kätlin Kivila,
Henry Lippasaar, Liina Jaanus,
Karoliina Kollom, Katariina
Tõnismäe, Birgita Sälik, Kaur
Markus Auväärt, Grete Soon,
Kaisa Lotta Käärik, Rebecca Brigitta Silva, Norton Reintam, EvaMaria Oberg, Mariliis Tarja, Birgit
Veldi, Liis Pormeister, Merilin
Pruul, Karl Kadak, Karl Kustav
Muldia, Ats Marek Tender, Markus Rätsep ja Mikael Helmdorf.
Teksti mõistmise ehk funktsionaalse lugemisega said väga
hästi hakkama: Gloria Põllu,
Tessa Iljas, Aleksander Ader,
Andri Tamm, Simon Tihvan,
Tiit-Villem Toomingas, Rico Laanisto, Liis-Marleen Linn, Brigitta
Ploom, Randel Kõlu, Marten
Ojapõld, Crislyn Laks, Merit
Telliskivi, Harli Menne, Kenneth
Leonard, Martin Riimaa, Agnes
Ots, Eva Vlassova, Laura-Liis
Saluri, Karoliina Eerme, Mirtel
Kõluvere, Nataly Karu, Robin
Rebane, Eliis Isabel Soots,

6.c klassi „Kohkumatute lapsehoidjate“ näitetrupp ja klassijuhataja. Foto: Anu Lauri

Martin Rõigas, Katrina Maria
Uurits, Mark-Henry Põldmäe,
Sandra Soar, Eva Mai Rae,
Eva-Lotta Ernits, Helena Raivo,
Eliise Kiisler, Cassandrah Eesmaa, Karoliina Kollom, Birgita
Sälik, Kaur Markus Auväärt,
Stella Maris Liiva, Reimond
Hüvonen, Andra Ojapõld, Grete
Soon, Norton Reintam, Marten
Mathias Jaani, Aaron Anders
Jaani, Kaisa Kerlin Petuhov,
Maria Raudsepp, Kristofer Kotter, Marcus Karu, Tanel Palmsaar, Birgit Veldi, Liis Pormeister, Janely Evartov, Cärol Laul,
Karoliina Allmets, Karl Kustav
Muldia, Kristella Variksaar ja
Evi Tamme.

Väga kauni käekirjaga kirjutavad:
Leela Mia Auväärt, Kristin Emili
Kõrge, Liis-Marleen Linn, Herzi
Lootsar, Simon Tihvan, Hendrik
Kookmaa, Brigitta Ploom, Marten Ojapõld, Mattias Reisman,
Kertu Käosaar, Hendrik Rohtoja, Eva Vlassova, Carl Ciaran
Eesoja, Kenneth Leonard, Karoliina Eerme, Marleen Kask, Mirtel Kõluvere, Arabella Reisberg,
Keiti Tammsaar, Edeli Hain,
Kren Leppik, Andreas Kaevats,
Rosanna Elisa Rikka, Tuule Mari
Kuningas, Kerstin Kippar, Laura
Kristiina Edesi, Rico Marten
Reiner, Grete Pilden, Martin
Rõigas, Emma Laul, Lotte Mägi,
Brigitta Avalo, Rasmus Kuuse,

Elis Rosender, Liisa Veske,
Annabel Lisandra Küngas,
Robin Mitt, Annika Sarna, Marili
Pender, Veikko Englas, Sandra
Sillaots, Karmen Sirkel, EtheLiisa Parts, Kirke Tammiste,
Andra Ojapõld, Eva-Maria Oberg,
Grete Soon, Hannabel Kumpan,
Liisa Paadik, Norton Reintam,
Carmel Tambrikas, Maria-Brett
Tammist, Kristiin Tammeleht,
Liisi-Lotte Saar, Mariliis Tarja,
Anette Arulepp, Kaisa Kerlin
Petuhov, Minna-Marie Vihmann,
Kenneth Roomets, Birgit Veldi,
Karoliina Allmets, Karolina
Kaarlõp ja Karola Uusmaa.
Järgmiste ainenädalateni
juba uuel õppeaastal!

Noored suudavad lennukalt IT-teemadel kaasa mõelda

IT-ööl osalenud Saue noored. Foto: Saue Noortekeskus

Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Noored ja nooremeelsed kogunesid 14. märtsi õhtul juba
neljandat aastat järjest noortekeskustesse üle Eesti, et ITööl nuputada, milline on meie
tulevik seoses infotehnoloogiaga (IT), miks IT on põnev,
kuidas on see seotud teiste
eluvaldkondadega ja miks
tasub IT-d õppida. Sel aastal
kandis IT-öö pealkirja „Eile,
täna, homme - IT 2030”.

Noored suudavad lennukalt IT-teemadel kaasa
mõelda. Öö jooksul tekkinud
ideed olid seotud inimeste
tervise seire, riietumise ja
majapidamistegevuste hõlbustamisega, multiseadmetega autos ja koolis, nutikate
lisafunktsioonidega telefon-arvutitega (näiteks võtisõrmus, nutimüts, Skype
prillid), koolitööde tegemist
ja kontrollimist juhendavate
lahendustega, aga ka interaktiivsete nutiseadmetega lem-

mikloomadele või sõpradega
suhtlemiseks.
Päris palju lahendusi sündis
nende asjade edasiarendamisest, mis on täna rohkemal
või vähemal määral kasutuses.
Et osalejad olid väga erineva
vanuse ja taustaga, olid ka
ideed sama erinevad kui noored.
Öö jooksul tekkinud mõtted
vormistati taasesitatava meediana: audio, video, plakat,
tekst, esitlus või muu. Paremad
IT-ööl valminud tööd esitatakse
Vaata Maailma konkursile

„Nutivõistlus 2014“, kus parim
pälvib eriauhinna „Säravaim
idee ühe ööga“. Auhinnafondi
suurus on 500 eurot.
Saue noored lähenesid IT-teemale loominguliselt läbi tantsu.
IT-öö ideedega saab tutvuda
StartIT Facebooki lehel.
IT-öö toimus samaaegselt 19
noortekeskuses üle Eesti, külalistena lisandusid lähipiirkondade keskused. Noori osales
üritusel kokku ligi 600 ja nad
tõestasid, et IT-d saab seostada
kõigi tegevustega meie ümber.

IT-öö korraldaja on Eesti
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)
koostöös MTÜ-ga Eesti
Avatud Noortekeskuste
Ühendus. Lisaks noortekeskustele aitasid kohapeal
tegevusi koordineerida IKT
tudengid ja ITL liikmed.
IT-öö on üks osa Euroopa
Komisjoni üle-euroopalisest
kampaaniast „E-oskused
tööelus 2014“, selle elluviimist toetab IKTP programmi
raames Euroopa Regionaalarengu Fond.
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Kunstikonkursile „Meie pere pühapäev“
laekus huvitavaid töid
Virve Laan
Saue Huvikeskuse korraldatud
kunstikonkursil „Meie pere
pühapäev“ osales 114 last ja
noort vanuses 4-15 eluaastat.
Konkursile saadetud tööde näituse avamine ja õnnestunumate
taieste autorite tunnustamine
leidis aset 24. märtsil Saue
Gümnaasiumi aulas. Sealsamas
on näitus ka huvilistele avatud.
Kunstikonkursi žüriil oli
kohati otsuseid raske langetada, aga lõpuks selgusid iga
vanusegrupi parimad ja eripreemia saajad.

Vanusegrupp kuni 6 aastat
I JETE MÄGI, Saue lasteaed
Midrimaa, õpetajad Elleriin
Lepiste ja Mari Paesüld
II LAURA RINGIMÄE, Saue lasteaed Midrimaa, õpetajad Elleriin Lepiste ja Mari Paesüld
III TRIINU EHALA, Saue lasteaed Midrimaa, õpetajad Helgi
Rannu ja Ulvi Tulvik-Lauri

Vanusegrupp 7-8-aastased
I BERIT LAAR, Saue Huvikeskus, õpetaja Evelin Voksepp
II LUISE LOTA NIITENBERG, Saue
Huvikeskus, õpetaja Virve Laan

Saue Linnavalitsus andis välja
eripreemia 4-aastasele Grete
Johanna Korbile perega meisterdatud toreda töö eest. Üheskoos
taaskasutatavatest materjalidest
valmistatud ruumiline pilt kujutab peret Lõuna-Eestis kobraste
mahavõetud puid tükeldamas
ja maja juurde vedamas. Lisaks
selgub, et lumi ja sellest memmede valmistamine meeldib
perele ka väga.
Saue Linna Lastekaitseühingu preemia pälvisid Saue
Huvikeskuse meisterdamise
ringis tehtud ühistöö noored
autorid ja õpetaja Made Kaares.

Grete Johanna Korb näitab, millised pildid tema kunstikonkursile saatis

III TIIT-VILLEM TOOMINGAS,
Saue Gümnaasium

Vanusegrupp 9 -11-aastased
I EVA LOTTA ERNITS, Saue
Gümnaasium
II ELIN PUKK Saue Huvikeskus,
õpetaja Virve Laan, ja EMMA
MARII MARTIN, Saue Gümnaasium, õpetaja Ave Kongo
III ELISE KOROLJOV, Saue Gümnaasium, õpetaja Ave Kongo

Vanusegrupp 12 -15-aastased
I TRIINU-LIIS VERILASKJA, Saue
Huvikeskus

II GRETE MARI PIIRISTE, Saue
Huvikeskus, õpetaja Virve Laan
III MILENA GAMZINA Saue Noortekeskus, õpetaja Monika Liiv

Neli noort autorit pälvisid
eripreemia.
1. Henri Lees-Leesmaa, Saue
lasteaed Midrimaa, õpetajad
Jaanika Kari ja Mari Roosimäe
2. Victoria Mets, Saue Huvikeskus, õpetaja Evelin Voksepp
3. Gloria Põllu, Saue Huvikeskus, õpetaja Evelin Voksepp
4. Aron Taganõmm, Saue Gümnaasium, õpetaja Ave Kongo

Valik vanima rühma võistlustöödest, sealhulgas kolm paremat.
Fotod: Sirje piirsoo

Koolivaheajal
KUMU kunstimuuseumis „reisil“

Etendus „Kvartett“ aprillis
Saue Kontserdisaalis

Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht

25. aprillil kell 19.00 on
teatrihuvilised oodatud Saue
Kontserdisaali nautima etendust „Kvartett“.
See on liigutav ja koomiline
lugu neljast inglise ooperitähest, kes sattuvad taas kokku
kunstiinimeste vanadekodus.
Meenutatakse huvitavaid seiku
säravast karjäärist ja pinnale
kerkib ka omavaheline rivaliteet.
Kunagised armumised ja lahkuminekud annavad
nüüdki veel põhjust õhkamiseks
ja kemplemiseks.
Kired löövad jälle
lõkkele, nii et
hädiste vanurite
lõputust heietamisest on asi päris
kaugel.
Üle pika aja
mängivad laval koos
Estonia suured staarid Helgi Sallo ja
Katrin Karisma, lisaks
neile veel Tõnu Aav
(Eesti Draamateater)
ja Estonia endine

Saue Huvikeskuse kunstistuudio õpilased käisid 19. märtsil
KUMU-s vaatamas Tallinna
XIV Graafikatriennaali näitust
„Kirjaoskus - kirjaoskamatus“,
osalesid haridusprogrammis
„Reisikiri“ ja proovisid ka ise
graafikat teha.
Haridusprogramm algas
KUMU graafikaateljees tutvustusega, mis on graafika ja kuidas sünnivad graafikateosed.
Näitusel said lapsed uusi
teadmisi kirjaoskuse kohta,
õppisid lugema ja tõlgendama pildikeelt.
Läbi erinevate tegevuste ja
mängu valmis muuseumitunnis igaühel isiklik graafikateos
„Reisikiri“, mis loodud tähtedest, sõnadest, joontest ja trükitud kujunditest. Kokku sai
sellest originaalne keel, mida
mõistavad kõige paremini
need, kes näitusel käinud on.
Nii said lapsed läbi praktika
teada, et kirjaoskusi on erinevaid
ja õppimist jätkub kogu eluks.

Huvikeskuse kunstistuudio õpilased käisid koolivaheajal KUMU-s „reisil“

Muuseumitunnis valmis igaühel isiklik graafikateos „Reisikiri“, mis on loodud
tähtedest, sõnadest, joontest ja trükitud kujunditest. Fotod: Virve Laan

solist Hans Miilberg.
Kunstnik on Riina Vanhanen
ja helilooja Jaak Jürisson.
Lavastus on pühendatud
Tõnu Aava ja lavastaja AgoEndrik Kerge 75. juubelile.
Piletid hinnaga 10 või
12 eurot on müügil E-N kell
15.00-18.00 Saue Huvikeskuses (ruum 124 Saue gümnaasiumis) ja tund enne algust
kohapeal.

Noorsootöö
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Poistevägi vallutas kevadlaagri
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja

Noortekeskuse matkajad Kõnnu suursoo vaatetornis

Ei jaksa, kardan,
saapad märjad ja
kindad kadunud!
Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Selliste hüüatuste saatel
liikus projekti „Targalt läbi
Eesti 2” matkaseltskond
räätsadel Kõnnu suursoos.
Siin valitseb eriline atmosfäär. Kõrgelt vaatetornist
avaneb kaunis panoraamvaade, mis on ehitud kidurate mändide ja tihedalt täis
pikitud laugastega.
Projekti põhieesmärk on
tuua noored toast välja, et
suureneks usk endasse, areneks sallivus ja pingutamine
eesmärgi nimel saaks harjumuseks.
19 last, vanuses 8-13,
ja viis täiskasvanut julgustajatena, kogesid erinevaid
tundeid: me vajusime, õõtsusime, kukkusime, kartsime,
ületasime hirme ja saimegi
hakkama.
Kui räätsadega käidud,
püüdsime rabas lume alt üles
leida laudtee, aga ka siin oli
möödaastumise ja libisemise
oht käegakatsutav. Nii saime

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti
ja Euroopa Komisjon ei
ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
edasi liikuda vaid tibusammudega, igaga laudadelt lund lükates. Kõndimise ajal venis rivi
pikaks, ümberringi jäi vaikseks
ja üks poiss rääkis oma loo.
„Ma olin isaga metsas jalutamas. Seal oli üks põder. Ma
ei tea, miks ta ära ei jooksnud
ja ma läksin talle lähedale ja
puudutasin teda õrnalt oksaga
viis korda. Põder vaatas ja
läks ära. Siis me ootasime
tund aega, aga põder ei tulnud ja ma mõtlesin, et miks
ma teda käega õrnalt ei puudutanud. Siis kõlas metsas
pauk ja isa ütles, et hakkame
nüüd minema.“
Võib-olla keegi mõtleb,
et see ka mõni töö - kuulata
jutte. Töö on enne seda, et jutt
saaks hingelt ära räägitud.

Kevadine koolivaheaeg algas
Saue noorte seltskonnale
Kloogarannas, kus leidis juba
teist aastat järjest aset Saue
Noortekeskuse kevadlaager,
millest võttis osa 20 last, kellest tubli kaks kolmandikku
moodustasid poisid.
Kõigest kolme päeva jooksul jõudsime korda saata nii
mõndagi.
Esimene päev algas rongisõiduga Kloogaranda ja jätkus
mõnusa jalutuskäiguga, mille
jooksul jõudsid kõik oma taskud
merikarpe täis korjata, mööda
mereäärt laagripaika. Karpe
jagus rannal kõigile ja jäi ülegi.
Asjad laiali pakitud, jätkus
päev vahva fotojahiga, kus
lavastasime erinevaid teemasid
„Maffia võlast” kuni „Hullude
päevadeni”. Õhtul vaatasime
kõik koos üle, kuidas meeskonnad olid teemadele lähenenud.
Loomulikult kuulus mõlema
õhtu juurde jalutuskäik rannal
ja sellele järgnev kuum saun.
Igal vabal hetkel võtsime välja
lauamängud, mis olid nii haaravad ja huvitavad, et kasvatajadki
unustasid endid mängima.
Teisel päeval sõitsime
Kõnnu suursoosse räätsamatkale. See oli üks vinge elamus:
enamus meist oli räätsadel esimest korda elus ja mahasadanud lumes oli nendel liikumine
täitsa raske. Õhtul tagasi laagrisse jõudes olime kõik läbi kui
läti latid - või siis nüüd juba
läti eurod? Ükskõik, igatahes
olime läbi nagu läti raha.
Saanud õhtusöögist pisut
kosutust, läksime loomulikult

Omaalgatuslik disko poiste toas

Valmivad raamid endapildistatud loodusfotodele.
Fotod: Saue Noortekeskus

jälle pimedale rannale jalutama.
Laste fantaasial pole piire. Kõigepealt sai alguse hoogne peitusemäng, mis muutus sujuvalt
üle politseiniku-päti mänguks.
Pealambid peas hõõgumas, ajasid politseinikud pätte mööda
pimedat randa taga ja häda sellele, kelle nad kätte said!
Laagrisse tagasi, soe
saun ja kui esimesel ööl ei
saanud üks seltskond poisse
üldse sõba silmale, siis sel
magasid vist kõik õndsat
laagrilise und.
Kolmandal päeval läksime
õue loodust jäädvustama. Hiljem printisime fotod välja ja
meisterdasime neile raamid
ümber. Siin leidsid kasutust

esimesel päeval korjatud merikarbidki, sest neid oli hea
kuumaliimipüstoliga raamile
kinnitada.
Vahepeal korraldasid poisid
oma toas omaalgatuslikke diskosid ja kutsusid kogu majarahva pittu. Nalja sai nii palju,
et sõnade ja fotodega on seda
raske edasi anda.
Ja ei olnudki enam muud,
kui tuli taas hakata rongi peale
jalutama. Sellel aastal selline
seltskond ja sellised seiklused,
järgmisel kevadel juba hoopis
uued tuuled!
Noortega koos toimetasid
laagris noortejuhid Monika
Liiv, Üllar Põld, Rene Kolon ja
Kristi Kruus.

E-sport ei ole enam puhtalt sõnakõlks
Jan Pillav
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Matkajad räätsadel vajusid, õõtsusid, kukkusid, kartsid, ületasid hirme
ja saidki hakkama. Fotod: Saue Noortekeskus

Taaskord sai Saue Noortekeskuses võistelda videomängudes.
Igakevadiseks traditsiooniks
kujunenud videomängude päev
leidis aset juba kolmandat
korda.
Tänavustele võistluspäevadele oli osavõtjaid kohale
saabunud ka Lätist. Hea meel
näha, et kodukandi võistlused
suudavad kohale meelitada
võistlejaid naaberriigistki.
Erinevalt eelmistest kordadest toimusid võistlused sel
korral kahel päeval. Laupäeval,
22. märtsil, võisteldi erinevates võitlusmängudes ja pühapäeval, 23. märtsil, toimus
virtuaaljalgpalliturniir.

Videomängupäeva kolme kategooria võitjad. Foto: Saue Noortekeskus

Tänu Saue Noortekeskuse
headele sõpradele Sony Playstation, Euronics, Gamestar,
Fifa 14
I - Karl Gustav Paabumets,
II - Mairo Tammepõld,
III - Kaspar Kotter
Street Fighter 4 AE
I - Evalds (võistleja Riiast),

Heavy Mental ja Pitsaruut oli
võitjatele taas head ning paremat jagada.

VÕITJAD

II - Vairis Miemis,
III – Reio Jõelo
Persona 4 Arena
I - Reio Jõelo,
II - Robin Siiman,
III - Vladislav Paizis
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Sauele Eesti
meistrivõistlustelt talitriatlonis kolm kulda
Marko Pruus
Spordiklubi treener
Saue Spordiklubi võitis talitriatlonis neli medalit: kolm kulda ja
pronksi! Meistriteks tulid Aimar
Pedari M 40, Marliis Odamus NJ
ja Tõnu Odamus M 70. Marko
Pruus saavutas kolmanda koha
meeste vanuseklassis.
Olematute talveilmade
kiuste peeti märtsi algul Lähte
terviseradadel tänavused Eesti
meistrivõistlused talitriatlonis.
Need olid eelnevalt plaanitud
Saue linna lähedale Saunapunkti, kus oleks Saue Spordiklubi kodurajad olnud.
Et talitriatlon edasi lükkus
samale nädalavahetusele linnade
talimängude suusavõistlustega,
mis ka ära jäid, plaanis Saue
Spordiklubi ikkagi minna talitriatlonile Lähtesse, sest suusatamist oli harjutatud palju. Kuigi
Tartu maraton ja talimängud jäid
ära lumeolude puudusel, olid
Tartumaal Lähtes valitsevad rajaolud siiski piisavad, et piiratud
mahus suusavõistlusi läbi viia.
Nii antigi pühapäeva, 2.
märtsi pärastlõunal kell 13.00
Lähte spordihoone juurest start
tänavustele talitriatloni Eesti
meistrivõistlustele, kus osalejatel
tuli võistlusdistantsidena läbida
3,6 km jooksu, 9 km maastikurattasõitu ning 5 km suusatamist.
Meesteklassis pidasid põnevat jooksmisest, rattasõidust
ja suusatamisest koosnevat
esikohaduelli Urmas Utari ja
Sander Linnuse, lõppes see
sel korral Linnuse võiduga.
Kolmanda koha meestest saa-

Poodiumi kõrgeimal astmel on Aimar Pedari

Tõnu Odamusele kuulusid võistluste kuldmedalid

Meeste vanuseklassis oli Cristian
Anton neljas, M 12 vanuseklassis Mathjas Pruus kuues ja M
35-s Marko Pruus kaheksas.

2013. aasta tulemused triatlonist ja duatlonist

Pronksmedali saab kaela Marko Pruus. Fotod: Saue Spordiklubi

vutas sauelane Marko Pruus!
Naiste meistriks tuli Greete
Steinburg. Teisena lõpetas
meie neiu Marliis Odamus,
olles naisjuunioride esimene.
Kolmandaks tuli Maris Õispuu.
M 40 meistriks tuli sauelane Aimar Pedari, järgnesid
Tarmo Tamm ja Aivar Veri.

M 70 klassi kuld kuulus
Tõnu Odamusele.

Saue Spordiklubi saavutused
Harju meistrivõitlustel 2014
Sauele võitsid kulla: N Marliis
Odamus, N 45 Terje Odamus ja
M 70 Tõnu Odamus. Naiste absoluudis oli Terje Odamus kolmas.

Eesti meistrivõistlused duatlonis toimusid Kiilis. Sauelaste
tulemused olid järgmised: M
Marko Pruus 4. koht, NJ Marliis Odamus 2. koht ja M 70
Tõnu Odamus 1. koht.
Eesti meistrivõistlused triatlonis toimusid Paides. Saue
spordiklubist saavutas Marliis
Odamus naisjuunioride hulgas
2. koha ja Tõnu Odamus M 70
vanuseklassis esikoha.
Tr i a t l o n i 2 0 1 3 . a a s t a
hooaja kokkuvõttes tuli nii
Marliis Odamus kui Tõnu Odamus esikohale.
Duatloni kokkuvõttes võtsid oma vanuseklassis Marliis

Odamus ja Terje Odamus hõbeda
ning Tõnu Odamus kulla.

Tule, liitu klubiga
Saue Spordiklubi kutsub spordisõpru ja –huvilisi, nii lapsi
kui täiskasvanuid, klubiga
liituma, sest spordiklubis käib
töö aasta läbi.
Nii võtsimegi 2013. aasta
suvel osa Eesti rattameistrivõitlustest Keilas, kus tublimad
olid Artu-Mattias Jauhiainen,
Ragnar Teas ja Kristjan Pingas.
Värske õhk ja liikumine on
tänapäeva kiirel ajal just see
vajalik rohi! Treenerid Marko
Pruus ja Rauno Neuhaus ootavad teid. Rauno on nüüd ka
Nõmme Rattaklubi treener ja
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht. Klubiga saab ühendust e-posti aadressil saue@
sauespordiklubi.ee või telefonil
53427606.

Mälumänguritel lõppes talvehooaeg
Saue Mälumänguklubi juhatus
Pikk talv on seljataha jäänud
ja on aeg teha kokkuvõtteid
Saue mälumänguritele aastate
jooksul tähtsaimaks kujunenud
ning suurt edu toonud omavalitsustevahelisest mälumängusarjast Eesti Maakilb, mis
toimus tänavu juba 15. korda.
Viimased neli aastat järjest
oli võitnud rändkarika Saue
Tammetarkade võistkond ja eelmisel aastal üllatas meeldivalt
Saue Sammas kõrge 7. kohaga.
Tänavu alustati I eelvooruga
Keilas, millest oli pikemalt
juttu varasemalt. Harjumaa II
eelvoor toimus 7. detsembril
Saue Kontserdisaalis ja meie
võistkonnad esinesid väga
hästi. Sammas sai teise ja Tam-

metark kolmanda koha vastavalt 61 ja 60 punktiga, jäädes
alla vaid Anija vallale (67 p).
Neid toetas Ettur 14. kohaga.
Superfinaali pääses kahe
eelvooru kokkuvõttes 12 paremat võistkonda üle Eesti ning
Tammetark jõudis sinna, jagades 1.-2. Kohta Anijaga (125
p). Vägev esinemine Saue
voorus viis otse finaali ka võistkonna Sammas, kes jagas 11.
kohta 110 punktiga.
Eesti Maakilb 2013-2014
superfinaal toimus 15. märtsil Paides omavalitsuste 18
parema võistkonna vahel, sest
läbi vahefinaalide lisandus
veel kuus.
Sageli ütlevad suured

meistrid, et võita on lihtsam
kui võitu kaitsta ja mingi sisetunne ütles vist meilegi, et
ega me igavesti võita ei saa.
Igatahes näitas võistlus, et sel
korral ei olnud me võitu väärt
ja medalikohastki jäime ilma.
Ülipõneva finaali võitis
võistlust pikalt juhtinud Kuke
talu Räpina vallast 73 punktiga, aga suurepärase lõpu
teinud Haapsalu kaotas vaid
punktiga. Pronksmedalid kuulusid Otepääle 65 punktiga.
Saue Tammetark koosseisus
Villu Tamm, Vello Toomik, Indrek
Salis ja Villu Liiv lõpetas neljandal kohal koos Keila linnaga (60
p). Saue Sammas, kus mängisid Ulvi Urgard, Endla Lindmäe,

Kaido Lasn ja Andres Allpere, kordas eelmise aasta seitsmendat
kohta 53 punktiga.
Tegelikult võib ikkagi rahul
olla, sest esikolmikus olid ju
kõik väga tuntud ja teenekad
mälumängukantsid, pealegi
Harjumaa omavalitsuste hulgas olime ikkagi parimad: 1.
Tammetark, 2. Keila linn, 3.
Anija vald, 4. Sammas.
Lõpuks tuleb kiita ka Saue
kolmandat võistkonda Ettur,
kuhu kuuluvad Virve Laan, Tiiu
Kuuskme, Urmas Väärtnõu ja
Priit Tähtsalu, kes 67. alustanud võistkonna hulgas eelvoorudes igati tublilt esines.
Käes on kevad ja Saue Mälumänguklubi valmistab juba uut

hooaega ette. Plaanis on läbi
viia linna meistrivõistlused
täiskasvanutele ja noortele ning
osaleda hilissügisel algaval
uuel Eesti Maakilval. Kavasse
mahub ka teisi võistlusi.
Saue linna võistkondlike esivõistluste Tammekilb 2014 esimene eelvoor toimub tõenäoliselt juba 7. mail. Seni on aega
mõelda võistkondade moodustamisele. Usume, et taas osalevad väljakujunenud võistkonnad, kuid kindlasti võiks osaleda uusi MTÜ-de, ettevõtete ja
hallatavate asutuse võistkondi.
Osavõtt ei nõua peale natukese
aja midagi, kuid annab võimaluse 3-4 õhtul aastas teadmisi
teiste omadega võrrelda.

Vanem generatsioon
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Luterlikud jumalateenistused Saue Päevakeskuses
Anu Väliaho
EELK diakon

Luterliku kiriku töö Saue
Päevakeskuse ruumides
Kütise tänav 4

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
on Eestimaal tuntud ja armastatud kirik juba aastasadu. Kui
Saue oli väikene küla, viisid
vanemad lapsed ristida Keila
kirikusse. Seal käidi leeris, laulatati abielusid ja saadeti lähedasi jumalasõnaga viimasele
teekonnale.
Kui Saue kasvas ja sai omaette linnaks, tõusis ka elanike
arv. Osa inimesi ei hoolinud
kiriku tegemistest, teised aga
otsisid ka siin võimalusi käia
koos kuulamas piibliõpetust ja
palvetamas. Tekkis Saue Vabakogudus ja ehitati kirik.
Luteri kirikusse kuuluvad
inimesed sõitsid Keilasse jumalateenistusele või Tallinnasse,
kus on mitmeid kirikuid. Inimesed olid erinevate koguduste
liikmed üle Eestimaa.
Õpetaja Urmas Viilma toetas
igati usuõpetust Saue Gümnaasiumis ja luterlike jumalateenistuste pidamist Saue linnas.
Pärast tema lahkumist teiste
ülesannete juurde Tallinnas on
jätkanud religiooniõpetust koolis
Keila kiriku õpetaja Marek Roots.
2012. aasta kevadel algas uus
aeg luterliku kiriku töös Sauel.
1. aprillil kaks aastat tagasi
peeti Saue Vabakirikus esimene
jumalateenistus luterliku kiriku-

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 13.
Piiblitunnid, leerikool ja kogudusekool 27. märtsist kuni 3. juunini igal neljapäeval kell 18.00.

TEEMAD

Päevakeskusesse tuleb igal pühapäeval luterlikule jumalateenistusele
7- 15 inimest. Jumalateenistusi ja koolitusi viivad läbi õpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho. Foto: erakogu

korra järgi. Rahvast oli rohkesti
kokku tulnud. Teenistuse pidas
Soome pastor Juha Väliaho, kes
on ametlikult Keila koguduse
abiõpetaja. Teda abistasid Keila
koguduse diakon, eestlane Anu
Väliaho ja muusikuna teenis mari
Vasili Mihailov - selline SoomeUgri tiim, kes oli juba palju
aastaid koos töötanud Uuralites
Baškiiri vabariigis Birskis. Anu
ja Juha töötasid misjonäridena
20 aastat Venemaal ning seepärast on Saue luterliku rühma
jumalateenistustel sageli külalisi
küll Venemaalt hõimurahvaste
juurest, aga ka Soomest, kus ka

Kevadel Saue
Päevakeskuses
◊ 28. märts kell 11.00 Saue
valla kultuurikeskuses film
„Kertu“, pilet pensionärile
2 eurot.
◊ 3. aprill kell 13.00 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 6. aprill kell 13.00 avab
Anu Väliaho päevakeskuses
näituse „Meie piibel“.
Näitus koosneb 1935 trükitud pildist.
◊ 10. aprill kell 18.00 Anu
Väliaho piiblitund
◊ 7.-11. aprill tervisenädal
◊ 13. aprill kell 10.00
Itaalia Suursaatkonna
korraldatud Tutto Verdi
raames ooperi vaatamine
EMA-s kinolinal. Palume
kiiresti päevakeskuses
registreeruda, kohtade arv
piiratud! Päeva-keskuse
inimestele tasuta!
◊ 17. aprill kell 13.00 räägib
Märt Õigus elust Filipiinidel
ja seal üleelatud looduskatastroofidest ning näitab
fotosid videoprojektori
vahendusel.
◊ 21. aprill kell 13.00 Miss

Muna valimine. Kõigil
palume kaasa võtta värvitud muna. Munast kristlikus sümboolikas räägib Anu
Väliaho. Elav muusika.
◊ 30. aprill alates kella
10.00 kontrollib Silmarõõm silmi. Silmade kontroll 6 eurot, prillitellijatel
kontroll tasuta. Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses.

elavad meie hõimlased.
2012. aasta suvest on jumalateenistusi peetud Saue Päevakeskuses. Suur, soe ja avar
ruum on olnud meie pühakoda
pühapäeviti kella 13-15-ni.
Igal pühapäeval seame saali
,,uude usku”. See tähendab, et
tõstame lauad saalis tahapoole,
kus kasutame neid pärast jumalateenistust kohvi ja teelauana.
Kolme kena akna ette seame
altarilaua ja saali toolide read.
Muusika jaoks toome kaasa
süntesaatori, mis asendab kirikus mängitavat orelit. Sellisse
armsasse kirikusse tuleb igal

Aeg: 15. mai 2014
Korraldaja: Saue Päevakeskus

Kava
väljasõit Sauelt kell 8, läbi
Jüri, Jäneda ja Käravete;
kell 9.30 Ambla kirik ja kalmistu, sõit läbi Roosna;
kell 10.30 Võhmuta ja Karinu
mõisavaremed,
kell 11.30 Varangu mõis ja allikad (Viiralti lapsepõlvekodu),

Soovijad saavad samas ka leeriõpetuse. Õnnistamine toimub
Keila kirikus jaanipäeva paiku.
Info telefonil 56641451 või
e-posti aadressil keila.ee
Jumalateenistusi ja koolitusi
viivad läbi õpetaja Juha Väliaho
ja diakon Anu Väliaho. Tegevust
korraldab EELK Keila Miikaeli
kogudus.

pühapäeval 7- 15 inimest. Kui
on külalisi mujalt, on rahvast
rohkem. Oleme ikka veel ära
mahtunud päevakeskusesse,
kui aga on Soomest tulnud enam
külalisi, on meid lahkelt vastu
võetud vabakoguduse ruumides.
Koguduses on kahe aasta
jooksul ristitud ja käinud leeris
neli inimest. Uus leerikool alustab päevakeskuses neljapäeval,
27. märtsil, kell 18 ja Keilas
28. märtsil.
Oleme tänulikud Jumalale ja
Saue linna rahvale, et meid on
siin väga hästi vastu võetud. Oli

raske kohaneda sellise, kirikusse
nii positiivse suhtumisega, mida
me ei kogenud Venemaal. Saue
linna jõulupuul advendiküünla
süütamise aegu laulsid lastekoorid: ,,Nüüd küünla meie süütame,
nii kaunilt särab see ja Jeesust
meie ootame, kes tuleb kõigile.”
Oleme Sauel selleks, et inimesed saaksid kuulda Jeesusest,
vastu võtta armulauda ja palves
tänada Jumalat kõige hea eest,
mida tohime igal päeval vastu
võtta, ja palvetada, et rahuaeg
võiks kesta meie maal. Rohket
Jumala õnnistust soovides.

Faehlmanni sünnikoht Aos,
Liigvalla mõis;
kell 12.30 Rakke vana lubjatehase ringahi ja linnamägi;
kell 13.15 Emumäe juurikakujude allee, vaatetorn, kännuonn;
kell 14 Salla külakeskus ja
mõisakool, edasi läbi Käru,
põlismetsade ja Venevere Avinurme (rong);
kell 15.15 lõuna elustiilikeskuses, kirik ja puuait;

kell 17 Laekvere maakivihooned, Moora huumoriaed,
Kellavere mägi;
kell 17.45 Simuna kirik, Katku
allikad (Pedja jõe algus),
Avanduse mõis (väljast),
Struwe meridiaanimõõtmise
sammas Võiveres;
kell 19 kodutee läbi VäikeMaarja, Ambla, Albu, Peningi;
Sauele jõuame ca kell 21.
Hind 27 eurot.

Tervisenädal 7.-11. aprillil Saue Päevakeskuses
Esmaspäev, 7. aprill

◊ 29. mai kuni 4. juuni reis
Taani lossidesse. Kohad
bussis maksmise järjekorras. Buss väljub Sauelt kell
06.15 hommikul. Viking
Line väljub sadamast kell
8.00.
◊ 15. mai loodusreis „Virumaa
kõrgemad tipud“. Väljasõit
Sauelt kell 8, tagasi jõuame
ca kell 21. Hind 27 eurot.

◊ Kell 11.15 toolitants. Toolitantsu on oodatud kõik, kellele meeldib tantsida, kuid
jalad ei kanna hästi. Juhendab Eve-Mall Saar, kes on
toolitantsu Eestisse toonud.

◊ 28. märts kell 16.00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
◊ aprill kell 10. Saue Linna
Invaühingu koosolek.

◊ 27. märts
Leerikool ja kogudusekool
◊ 3. aprill
Piibel - kristluse põhiraamat
◊ 10. aprill
Käsud - elu kaitse 1
◊ 17. aprill
Käsud - elu kaitse 2
◊ 24. aprill
Jumal - Püha Kolmainsus.
taeva ja maa Looja.
◊ 1. mai
Kevadpüha ja tundi ei ole!

Loodusreis „Virumaa kõrgemad tipud“

Reisid

MTÜ-de koosolekud

◊ 8. mai
Inimene - Jumala kuju,
kuid langenud pattu
◊ 15. mai
Jeesus - Jumal ja inimene
◊ 22. mai
Jeesus - Päästja ja Issand
◊ 29. mai
Püha Vaim - elavaks tegija
◊ 3. juuni
Püha Vaim - kiriku sünnitaja ja kandja

Teisipäev, 8. aprill
◊ Kell 9.30 avatud tervisevõimlemine. Oodatud on
kõik, kes väga hoogsaid
liigutusi enam teha ei saa.
◊ Kell 11.00 räägib Kristina
Kams k o d u õ e n d u s e s t .
Oodatud on kõik huvilised,
kes võiksid koduõenduse
teenust vajada või peavad

vajalikuks enda turvalise
tuleviku eest hoolitseda.

Kolmapäev, 9. aprill
◊ Kell 9.00 avatud tervisevõimlemine.
◊ Alates kell 10.00 jala arterite
ja vererõhu kontrollimine.
Vastuvõtuks tuleb registreerida telefonil 6595 070.
Protseduur maksab 7 eurot.
◊ Kell 10.00 jagab Eve -Mai
Valdna Maanteeametist
praktilisi nõuandeid ja meeneid ohutuks liiklemiseks.

Neljapäev, 10. aprill
◊ Kell 10.00 Saue Noortekeskuses

avatud Hiina Tervisevõimlemine Qigong. Qigong sobib
igas eas inimestele ja sisaldab
endas Hiina tuhandeaastaseid
traditsioone, mis on tunnustatud lääne meditsiinis.
◊ Kell 12.00 räägib politsei
kergliiklemisest ja turvalisusest kodus.

Reede, 11. aprill
◊ Kell 9.00 avatud tervisevõimlemine
◊ Kell 12.00 kepikõnd mööda
kergliiklusteed Vanamõisa
lõkkeplatsile. Soovitav kaasa
võtta soe jook ja võileivad.
Lõkkeplatsil on piknik

28. märts 2014 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
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.
Abi maja kasutusloa saamisel.
Telefon 5220023, Mikk.
Viljapuude ja hekkide hooldusAvaldame kaastunnet
ARNE VÄLJA
surma puhul.
Saue Päevakeskus
Inglise keele klubi
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lõikus. SOODSAD HINNAD.
Tel 56263857.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TASUTA demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel 55939504.
Puuokste äravedu 5m3
40eurot,puulehtede äravedu 1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Tel
53476867.
Kinnisvara
Müüa Sauel Kuuseheki tänaval garaaž. Hind kokkuleppel.
Telefon 56698863.
Ostan Sauele maja. Hind kuni
140 000 eurot. Pakkumised
teha: tauno.omanik@mail.ee.
Telefon 55520120.
Südamlik kaastunne kallile
AIRI OESELGILE
armsa isa kaotuse puhul.
Riina ja Grete

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.
Välisvooder h:al. 4,5-7,5 €/
m2; sisevooder h:al. 4-6,4
€/m2; põrandalaud h:al.
7-13,5 €/m2; tuulekastilaud
h:al. 4-6,5 €/m2; voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Transpordivõimalus. Telefon
54551700, ivo@voikapuit.ee.
Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 160
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon 5065937.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelu-

tud hobusesõnniku turba kompostmulda 15 €/m3, sisaldab
laadimist. Transpordi võimalus.
Saadaval ka pakendatud
kompostmulda. Info telefonil
55581673 või www.jalteko.ee.

OÜ Parkimisjoon pakub tööd
teekattemarkeerijatele. Ettevõte asub Sauel, töö toimub
peamiselt Harjumaal. Täiendav
info telefonil +3725110404
või oliver@parkimisjoon.ee.

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

Harmet OÜ pakub tööd abitöölisele. Peamised tööülesanded on
ehitusplatsi korrashoid, kasuks
tuleb tõstukijuhi lubade olemasolu. Palun anna oma soovist
teada telefonil 6660420, e-posti
aadressil personal@harmet.ee
või postiaadressil Tule põik 1,
76505 Saue.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Otsime puhastusteenindajaid Sauele! Info telefonil
6228591 või e-maili teel personal@puhastaja.ee

Otsime toredat prouat, kes hoiaks
paaril päeval nädalas, 4-8 tundi
korraga, meie vahvat aastast poisipõnni! Elame Sauel eramajas.
Töötasuks saame pakkuda 2
eurot tunnis. Helistage julgelt ja
küsige lisa! Sirli, 5282470.

Jumalateenistused Saue kirikus
Meie siiras kaastunne
Mailele perega
abikaasa ja isa
PEETER OESELG
kaotuse puhul.
KÜ Kütise 17 elanikud

6. aprill kell 13.00.
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pärast teenistust üldkogu aruandluskoosolek algusega kell
14.30.
30. märts kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Andrus
Vaiklo.

13. aprill kell 13.00
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

SÜNNIPÄEVAD
MÄRTSIS
ARTUR TRUSS

97

HELJE KUUS

89

MARTA PIIN

89

JEVGENI SARING

88

UNO TÜRK

88

ALFRED JAKOBSON

86

LUMME POLTAN

86

IISE SIMENSON

86

LEO SOOTS

86

MAIMU TEOSTE

86

ELVI-MELAINE PAASIK 84
ARVED VULP

84

HELGA ALLILENDER

83

HARALD-JOHANNES

Masinaehitusettevõte AS SAMI pakub tööd
TÖÖDEJUHATAJALE
Kohustused: tööde organiseerimine ja juhtimine ettevalmistustsehhis. Eeldame: töötajate
juhtimiskogemust, masinaehituslikku haridust,
head suhtlemis- ja arvutikasutamisoskust.
Pakume: pikaajalist töösuhet edukas ettevõttes Sauel.
Täpsem info: http://www.cvkeskus.ee/335207 või tel:
6709040; 53087205
Tule 20, 76505 Saue; AS SAMI; www.sami.ee

Anda üürile erinevad
äri-, väiketootmis- ja
laopinnad Sauel, Kasesalu 12. Info telefonil
5015988.

MATVEI

83

ALEKSEI VASSILKOV

82

TIIU OLLMANN

81

ENDEL PALSNER

81

TIIA LIIK

80

PILVI RÄHNI

80

Palju-palju õnne!

Teated ja reklaam

12

Saue Sõna 28. märts 2014

Otsustamise aeg on käes! Missugust Saue keskuse visiooni toetad
Sina - tule ja anna 5. aprillil oma hääl selle eest!

