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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Garaažimüügid
ja taaskasutuslaadad jätkuvad
Evelin Povel-Puusepp

S

aue garaažimüüki ja
taaskasutuslaata ellu
kutsudes pelgasid
korraldajad pisut, et
kohtume 11. mail laadaplatsil
vaid omakeskis. Õnneks oli
kartus asjatu ning juba kolm
päeva enne üritust olid kõik
pargi-ja-reisi parkla kohad
„välja müüdud“.
Pilvisel ja niiskel laadapäeval tuli kohale küll pisut vähem
kauplejaid, ent laadamelu oli
sellele vaatamata elav. Pakutav sortiment oli lai: laste ja
täiskasvanute riided, spordivahendid, lastetarbed, raamatud, taimed, hoidised, käsitöö,
lauanõud ja mida-kõike-veel.
Uudistajaid ja ostjaidki jagus!
Vilgas tegevus laadaplatsil
ja paljude osalejate positiivne
tagasiside andsid korraldajaile
kinnitust, et sauelased peavad
taaskasutusest lugu ja et sääraste üritustega võib julgelt
jätkata. Sestap anname teada,
et uus võimalus laadale ostma,
müüma ja vahetama tulla on
juba 15. juunil kella 11-15-ni.
Lisaks on siis laadalt võimalik
osta värsket talutoodangut:
mett, lihatooteid ja ehk ka
aiasaadusi.
Samuti kutsume taaskord
üles kas laadapäevadel või
muul teile sobival ajal pakkuma
kasutuna seisvat kraami oma
koduväraval, hoovis või garaažis. Miks mitte teha seda üheskoos naabritega tervel tänaval
või linnaosas. Et kõik huvilised
teieni jõuaks, andke oma ettevõtmisest korraldajaile teada.
Olgu siis tegu laadapäevadega

Saue taaskasutuslaada melu oli elav

Teadmata on, kas igivanad respiraator ja gaasimask ka ostja leidsid.
Fotod: Juhan-Reinhold Povel
Pakutav sortiment oli lai: riietest raamatuteni, taimedest käsitööni

ehk 15. juuni ja 10. augustiga
või mõne muu ajaga, mil soovite garaažimüüki korraldada.

Tass kohvi koduaias
Kuidas teile meeldib mõte
maitsvast koduahju koogist
ja tassikesest maitsvast teestkohvist, mida nautida Saue
linna hoovides või koduaedades. Oodata külalisi ja tulla

külla, pakkuda tulijaile omavalmistatut ja veeta heas seltskonnas üht suvist pühapäeva.
Kõige selle kõrval ka osta,
müüa ja vahetada, olgu siis
laadaplatsil või koduväravas.
Just sellisena näevad korraldajad 10. augusti pühapäeva,
sagiva ja rõõmsana kõikjal Sauel.
Julgustame teid avama kodukohvikuid, olgu siis eramajade

hoovides või kortermajade haljasaladel. Julgustame teid ette
võtma rännakuid Saue linnaosadesse, kuhu te pole ammu
sattunud või üleüldse olnud.
Laadale pääseb kaup lema eelregistreerimisega
e-posti aadressil evelin.
povel@saue.ee või telefonil
56675252. Samadel kontaktandmetel või Saue garaažimüügi Facebooki lehekülje

(www.facebook.com/sauegaraazimuuk) vahendusel jagage
teavet toimuvatest garaažimüükidest ja kodukohvikutest.
Saue Sõna NR 10 (417)
23. mai 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 6.juunil
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Millega tegeleb laste ja noorsootöö ümarlaud?
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Juba mitu aastat on Saue
linnas toiminud laste ja noorsootöö ümarlaud. Kokku 10
aastat. Ümarlauda veab Saue
linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon.
Ümarlaua töö on suure väärtusega. Vaatamata sellele, et
ümarlaual ei ole otsustamise
jõudu, annab see suure panuse
arvamuste kujundamisse.
Ümarlaud on oluliselt edendanud erinevate allasutuste ja
noorsootööga kokkupuutuvate
inimeste ning ametkondade
koostööd. Hea näide on noorsoopolitsei kaasatus ümarlaua
töösse.
Lisaks on ümarlaud koht,
kus saab targemaks, kui kuulata allasutuste ning laste ja

Kümme aastat tegutsenud laste ja noorsootöö ümarlaud on oluliselt edendanud erinevate allasutuste ja noorsootööga kokkupuutuvate inimeste ning ametkondade koostööd. Foto: Sirje Piirsoo

noorsootööga tegelevate inimese
kogemusi ning neist aru saada.
Ümarlauas on ka hea

testida linnavalitsuse või
volikogu võimalikke otsuseid. Siinkohal mõned näited

ümarlaual arutatud teemadest.
Hariduslike erivajadustega
laste märkamine ja aitamine

võimalikult vara, võimalusel
juba lastehoius, kuidas vähendada narkootikumid kättesaadavust noorte seas, kas „rahunemise tool“ lasteasutuses või
laste juures on abiks jne.
Laste ja noorsootöö ümarlaud tegeleb sügavuti linna
arengukava noorsootöö osaga.
Juba strateegiliste eesmärkide
sõnastamisele ja sõnastatu
mõistmisele on kulunud viis
arutelu. Investeeritud aeg aga
tasub end kuhjaga ära: töö
noortega on üks kõige tähtsamaid töid, mida linnas teha.
Igaühel on võimalik anda
sisendeid laste ja noorsootöö ümarlaua aruteludesse,
andes oma mõtetest teada
kas Saue noortekeskuse juhatajale Kristi Kruusile, ümarlaua
eestvedajale Heli Joonele või
abilinnapea Jüri Tümanokile.

Swedbanki Saue kontor on
1. juulist suletud

Postipank pangateenus postkontorist

Maia Petraitis
Keila, Kose ja Saue kontori juhataja

Kui läheduses ei ole pangakontorit või sularahaautomaati,
saate oma rahaasju edukalt
korraldada Postipangas.
Postipank on Eesti Posti
ja SEB Panga koostööprojekt, mis võimaldab klientidel sooritada igapäevaseid
pangatehinguid ja sõlmida
pangalepinguid postkontoris.
Postipangad töötavad kõikides Eesti Posti postkontorites, teenuseid saavad tarbida
kõikide pankade kliendid.
Töötamise printsiibilt
jagunevad Postipangad elektroonilisteks ja mitteelektroonilisteks Postipankadeks.

Klientide muutunud tarbimisharjumused pangateenuste
kasutamisel toovad tänavu
kaasa Swedbanki Saue kontori
sulgemise. Pangateenused on
edaspidi Saue kontori klientidele kättesaadavad interneti,
mobiili, pangaautomaadi ja
telefonipanga vahendusel.
Lähimad pangakontorid ja
sularaha sissemakse automaadid asuvad Keilas aadressil
Keskväljak 10 ja Järve keskuses Tallinnas. Nõustamiskeskusesse saab helistada numbril 6310310 ööpäevaringselt.
Swedbanki Saue kontori
juhi Maia Petraitise sõnul
vähendab pank kontorivõrku
eelkõige vähenenud kasutatavuse tõttu. „Kontorites käivate
klientide arv on viimase kolme
aastaga vähenenud kaks korda.
Selle põhjuseks on mugavus.
Inimesed eelistavad teha sularahatehinguid masinates ning
makseid neti- ja mobiilipangas,“ selgitas Maia Petraitis.
„Oleme viimastel aastatel
uuendanud teenindusprotsesse ja arendanud elektroonilisi kanaleid. Olulise muutuse
tõi kaasa blokeeritud kontoga
klientidele sularahaautomaatide kasutuse avamine
detsembris 2012, samuti on
muutust kiirendanud sularaha
sissemakse automaatide võrgustiku laiendamine. Kõik need
sammud on klientide käitumise

26. mail kell 13 toimub Saue
Päevakeskuses Swedbanki
infopäev teemal „Rahaasjade
korraldamine pangakontoreid
külastamata“.
Soovime arutada, millised
lahendused on praegu pangaklientidel ja mis tuleks teha,
et pangas oleks rahaasjade
korraldamiseks kõik korras.
Klientide muutunud tarbimisharjumused pangateenuste kasutamisel toovad
tänavu kaasa Swedbanki
Saue kontori sulgemise alates 1. juulist.
Pangateenused on edaspidi
Saue kontori klientidele kättesaadavad interneti, mobiili,
pangaautomaadi ning Nõustamiskeskuse vahendusel.
Lähimad pangakontorid ja
sularaha sissemakse automaadid asuvad Keilas aadressil Keskväljak 10 ja Järve
keskuses Tallinnas.

muutumisele kaasa aidanud,“
märkis Maia Petraitis.
„Viimase suure muudatusena lahendasime aeguvate
pangakaartide uuendamise
protsessi. Alates veebruarist
pakub Swedbank võimalust
saada uuendatud pangakaart
tasuta koju posti teel ilma
kontorit kordagi külastamata.
Kliendid on uue lahenduse

kiiresti omaks võtnud: täna
tellitakse juba neljandik kaarte
posti teel ning see number
kasvab,“ märkis ta.
„Ka meie enim seni kontoreid kasutanud kliendigrupp
ehk eakad inimesed eelistavad
sularahatehingute tegemiseks
järjest enam pangaautomaate.
Kontorist sularaha võtnud
60-aastaste ja vanemate klientide arv on viimase nelja aastaga kahanenud enam kui kaks
korda, umbes 4000 inimeseni
kuus. Arvestades, et Eestis
on umbkaudu 400 000 vanaduspensionäri, kasutab neist
sularaha väljavõtmiseks Swedbanki kontoreid vaid 1%,“
rääkis Maia Petraitis ja märkis
ühtlasi, et põhiosa viimaste
aastatega juurde tulnud kaardiga maksmist eelistavatest
inimestest on samuti lisandunud just eakate sihtrühmas.
„Selleks, et Saue kontori
klientide rahaasjade ajamine
saaks sujuvalt korraldatud ka
tulevikus, ootame kõiki oma
kliente pangakontorisse juba
täna. Nõustame ja koolitame
hea meelega kõiki jooksvalt
pangakontorisse sisse astunud kliente. Alates 19. maist
on klientidel soovi korral võimalik broneerida endale meie
Nõustamiskeskuse vahendusel (tel 6310310) selleks ka
konkreetne aeg.“ lubab Maia
Petraitis.

www.post.ee

Postipankades on võimalik:

◊ teha oma kontolt ülekandeid;
◊ teha sissemakseid oma kontole;
◊ teha sissemakseid võõrale
kontole;
◊ võtta välja sularaha;
◊ küsida kontojääki;
◊ küsida trükitud kontoväljavõtet (võimalik ainult
elektroonilistes Postipankades SEB klientidele).

Samuti on võimalik sõlmida
erinevaid pangalepinguid:
◊ eraisiku arvelduskonto/
juuniorkonto avamine;
◊ deebetkaardi taotlemine;
◊ internetipanga lepingu
sõlmimine;
◊ e-arve püsimakse lepingu
sõlmimine;
◊ püsikorralduse lepingu
sõlmimine.

Midrimaa heategevuslik koogilaat
Saue lasteaed Midrimaa
30. mail kell 17-19 toimub
Midrimaal suur kevadine spordipidu ja heategevuslik koogilaat.
Koogilaada õnnestumiseks
ootame emade-isade ja vanaemade-vanaisade küpsetatud
erinevaid kooke.
Koogimüügist laekunud
tulust on seni lasteaiale
muretsetud jalgrattahoidikud,

kiik, õuemööblit, suusad ning
ostetud lastele rahvarõivad.
Eelmise aasta tuludest ostsime lasteaia õuealale aiamajakese, kus saab lastega läbi viia
erinevaid õuesõppetegevusi.
Suur tänu kõigile eelmiste
aastate toetajatele, küpsetajatele ja koogisööjatele.
Loodame ka sel aastal
aktiivset kaasalöömist ja
ootame kõiki spordipeole!

23. mai 2014 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 7. mai
istungi päevakorras oli 25
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kooskõlastas SOL Eesti OÜ
jäätmeloa taotluse tavajäätmete kogumiseks ja veoks ning
olmejäätmete kogumiseks ja
veoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal.
◊ Eraldas Eesti Meestelaulu
Seltsile mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust 1000
eurot Saue Poistekoori osalemiseks Šiauliais toimuval
rahvusvahelisel koorifestivalil.
◊ Kinnitas Kadakamarja tn 22
kinnistu elamu 22J korterite
27, 28, 29 ja 30 elektrivarustuse kaabelliini, Muskaadi tn 12 kinnistu elektrivarustuse kaabelliini ning
Ladva tn 1 / Ladva tn 1a 0,4
Kv õhuliini ümbertõstmise
projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Muskaadi tn 12, üksikelamu
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Kuuseheki tn
4 ning tootmishoone püstitamiseks Tule tn 17.

◊ Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
kogusummas 574,95 eurot
10 abivajajale ja perioodilist
sotsiaaltoetust ühele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
260 eurot kolmele perele.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele isikule.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi
spordisaalide kompleksi katuse
renoveerimistööde hankel parimaks pakkujaks K-Kate Katused OÜ.
◊ Kinnitas Sarapiku terviseraja
suusamäe turvapiirete tegemise, paigalduse ja mäealuse
korrastuse hankel parimaks
Conet Holding OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue
Linnavalitsuse investeerimislaenu refinantseerimine“ hankedokumendid.
◊ Kinnitas lihtsustatud korras
tellitava teenuse „Toitlustusteenus Saue Gümnaasiumis“ hankedokumendid.
◊ Andis loa korraldada taaskasutuslaat ja rohevahetus 11.
mail kella 11-16 Kuuseheki
ja Ridva põiktänava nurgal

„Pargi ja reisi parklas“.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Paju tänav T1 kinnistule
0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks.
◊ Katkestas linnapea Henn
Põlluaasa puhkuse alates
19. maist seoses oluliste
küsimuste lahendamise ja
volikogu istungi toimumisega.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuse „Saue linna 2013.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine“ eelnõu
volikogusse kinnitamiseks.

Saue Linnavalitsuse 14. mai
istungi päevakorras oli 16
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks Laua
tn 7 ning 0,4 kV elektriliitumise rajamiseks Paju T1.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku
kuuri laienduseks Ladva tn 18.
◊ Kinnitas Tule tn 7 invatõstuki ning Lehtla tn 13
üksikelamu laiendamise ja
renoveerimise projekteerimistingimused.

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus
Saue linnapea Henn Põlluaas
Juhib linnavalitsuse tööd ja
esindab linna.
Valdkonnad: arengu kavandamine, linna eelarve ja
rahandus, sisekontrolli korraldamine, linna esindamine
kohaliku omavalitsuse liitudes,
linna esindamine sise- ja välismaal, suhte- ja teabekorraldus,
koostöö korraldamine volikogu
fraktsioonidega.

Palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Jüri Tümanok
Valdkonnad: haridus, kultuur,
sport, noorsootöö, sotsiaaltöö, kodanikeühendused ja
nendega koostöö, välissuhted,

turism, ühistranspordi sotsiaalne külg, ülelinnalised üritused, ümarlauad, ettevõtlus,
valdkonna eelarve koostamine.

Palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Tõnu Urva
Valdkonnad: Saue Linnavarahaldus, planeeringud,
ehitustegevus, ehitusjärelevalve, maakorraldus (maade
munitsipaalomandisse taotlemine, kinnistute sihtotstarbe muutmine, jagamine,
liitmine, isikliku kasutusvalduse seadmise menetlemine,
maamaksu küsimused, maa
ostueesõigusega erastamine),
arendusprojektid, sh vesi ja
kanalisatsioon, sadevesi.

Linnavalitsuse liige
Kalev Israel
Valdkonnad: keskkond, keskkonnakaitse, heakord ja haljastus, kommunaalmajandus,
munitsipaal- ja sotsiaalkorterid, teede ja tänavate korrashoid, tänavavalgustus,
liikluse ja ühistranspordi tehniline korraldus, korrakaitse,
avalik kord ja kriisireguleerimine, hankekomisjoni töö
korraldamine.

Linnavalitsuse liige
Ingrid Niid
Valdkonnad: linna eelarve ja
rahandus, eelarvestrateegia,
osaleb muude linna puudutavate küsimuste lahendamisel.

◊ Otsustas tunnustada rahvatantsurühma Saue Kägara
tantsijat Kersti Annit suure
panuse eest rahvatantsu
edendamisel Saue linnas
ning autasustas teda rahvakultuuri auhinna, Made Balbati graafilise lehega „Saue
Sõlg” ja tänukirjaga.
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile toetust 2000 eurot 25
Saue linna noore treeningkulude katteks perioodi 1.
jaanuar kuni 31. august
2014 eest.
◊ Andis Saue Noortekeskusele
loa korraldada Saue laste- ja
noortepäev 31. mail kella
14-19 Saue jaanituleplatsil.
Vastutab Maria Liiv.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada Saue lauluja tantsupidu „Saue Sõlg“
ning rongkäik 24. mail kella
12-15. Rongkäik kulgeb
mööda Pärnasalu ja VanaKeila maanteed, pidu toimub Saue jaanituleplatsil.
Vastutab Sirje Luberg.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada tervisespordipäev 25. mail kella 12-15
Saue jaanituleplatsil. Vastutab Rauno Neuhaus.
◊ Kinnitas konkursitulemuste

◊

◊
◊

◊

◊

alusel alates 10. juunist 2014
Saue lasteaed Midrimaa direktoriks Meeri Tampere.
Suunas Saue Linnavolikogu otsuse „Saue linna
eelarvestrateegia aastateks
2015-2019“ eelnõu volikogusse kinnitamiseks.
Määras Saue linna õpilasele
erandkorras sõidusoodustuse.
Tunnistas lihthanke „Koondise 23 parkla ja mänguväljaku projekteerimine ja
ehitus“ kehtetuks.
Muutis Saue Linnavalitsuse
12.09.2012 korralduse nr
338 „Saue Linnavarahalduse
hallatavate ruumide üüri ja
teenuste hinnad“ p 3 ja lisas
p 3.15 järgnevas sõnastuses:
gümnaasiumi auditoorium ja
muusikakooli kammersaal 20
eurot / tund (60 min).
Määras Saue linnas asuvate
tootmismaa maakasutuse
sihtotstarvetega katastriüksuste Kasesalu tn 12a,
Kasesalu tn 12 ja Kasesalu
tn 14 baasil moodustavate
katastriüksuste aadressid,
maakasutuse sihtotstarbed
ja pindalad: Kasesalu tn 12
(tootmismaa, pindala 5015
m2); Kasesalu tn 14 (tootmismaa, pindala 7135 m2).

Võtame vastu koolitoetuse
avaldusi esimesse klassi
astujate vanematelt
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2014. aastal esimesse klassi
astuvate õpilaste vanemale
koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik
2014 septembris esimesse
klassi astuvad õpilased,
kelle elukoht on registreeritud Saue linnas seisuga
1. september 2014. Lisaks
on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht
Saue linna elanike registris
seisuga 1. september 2014.
Kui üks vanematest
ei ole Saue linna elanik,

makstakse koolitoetust 50%
kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud,
mittekooselavate ja surnud
vanemate puhul).
Toetuse saamiseks palume
lapsevanematel esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2014 kirjalik taotlus.
Koolitoetus makstakse
välja taotluses esitatud arveldusarvele 1. oktoobrist kuni
30. novembrini 2014.
Blanketid on saadaval veebis www.saue.ee
ja linnavalitsuse infoletis.
Taotlusi e-posti aadressile
saue@saue.ee saates, on vaja
need digitaalselt allkirjastada.Info telefonil 6790174.

Sõidusoodustused suvel
Heli Joon
Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel olevad
õpilaste juunior-kiipkaardid
annavad õiguse sõita bussides
tasuta 31. maini. 1. juunist
- 31. augustini on õpilastele
bussisõit soodushinnaga.
1. juunist on juunior-kiipkaartide

omanikel vaja maksta bussi
sisenedes sooduspileti eest.
Sooduspileti hind on 40
eurosendi võrra väiksem pileti
täishinnast. Saue Linnavalitsus tasub iga linnasõidu
pileti eest 40 eurosenti, ülejäänud pileti raha maksab
õpilane.
Õpilaste tasuta sõidu õigus

taastub 1. septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad sel
õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva
kutseõppeasutuse, lõpeb kiipkaardi kehtivus automaatselt
30. juunil 2014.
Põhikooli lõpetajad, kes
asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad taotlema

uut sõidusoodustust alates 1.
septembrist. Uutele bussisõidu
soodustuste taotlejatele väljastab linnavalitsus kiipkaardi, kui
nad on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste nimekirja.
Õpilasel ja tema mõlemal
vanemal peab olema elanikeregistri alusel elukoht Saue

linnas. Uus elanik peab olema
elanud Sauel vähemalt kolm
kuud enne taotluse esitamist.
Blanketid on saadaval veebis www.saue.ee ja linnavalitsuse infoletis. Kui saadate
taotluse e-postiga, tuleb see
digitaalselt allkirjastada.
Info telefonidel
6790180 ja 6790174.
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Saue Muusikakooli lõpetas XII lend
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakooli XII lennu
lõpuaktus toimus tänavu 17.
mail esimest korda muusikakooli ajaloos päris enda majas,
täpsemalt kammersaalis.
Muusikakooli lõpetas sellel aastal seitse õpilast, kolm
neist kiitusega. Lõpetajaid oli
nii klassika- kui rütmimuusikaosakonnas.
Saue Muusikakool võtab
igal aastal vastu keskmiselt
15-20 õpilast, kellest enamus
lõpetab noorema astme. Vanemas astmes õppimine nõuab
suuremat pühendumist,
tõsisemat suhtumist ja järjepidevat harjutamist. Seega
lõpetab kooli väiksem osa
sisseastujatest. Meie tänased
lõpetajad teenisid lõputunnistuse auga välja.
Lõpetajad osalesid aktiivselt instrumentaal- ja vokaalkonkurssidel ning saavutasid auhinnalisi kohti. Nad
lõid kaasa linna, maakonna,
regiooni ja vabariiklikel suurüritustel. Võtsid osa Harjumaa
ühendkollektiivide tegevusest
- Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Sümfooniaorkester - ning esindasid

Klassikaosakonna lõpetajad
◊ Karl Korts - viiuli eriala,
õp Juta Ross
◊ Brita-Liis Oruste - klaveri
eriala, õp Elina Seegel
◊ Laura Merlin Petuhov flöödi eriala, õp Jüri Hargel
◊ Hele Pukk - klaveri eriala,
õp Marina Jurtšenko

Rütmimuusikaosakonna
lõpetajad
◊ Karl Kristjan Kuimet löökpilli eriala kiitusega,
õp Janno Tomingas
◊ Joosep Talumaa - kitarri eriala kiitusega, õp Iljo Toming
◊ Hanna Tammik - jazzklaveri eriala kiitusega, õp
Holger Marjamaa
Saue Muusikakooli XIi lend. Vasakult: Hele Pukk, Hanna Tammik, Joosep Talumaa, Karl Kristjan Kuimet, Karl
Korts, Laura Merlin Petuhov ja Brita-Liis Oruste. Foto: Meelis Adamson

kooli Rahvusvahelisel Noorte
Rütmimuusika Festivalil
Visioon.
Iga õpilane on jätnud märkimisväärse jälje ja olnud eeskujuks noorematele. Enamus jätkab musitseerimist ka pärast
muusikakooli lõpetamist. On
olnud kuulda edasiõppimise
mõtetest ja plaanidestki. Aga
seda näitab juba aeg.
Aktus oli südamlik ja emotsionaalne. Kooli nooremate

õpilaste poolt kõlas tütarlaste
vokaalansambli tervituslaul.
XII lennu nimel esinesid tervituskõnega Karl Kristjan Kuimet
ja Joosep Talumaa. Lõpetajaid
tunnustas ja õnnitles abilinnapea Jüri Tümanok.
Lõpetajad esinesid meeleoluka ja professionaalsel tasemel kontserdiga ning andsid
muusikakoolile üle XII lennu
mälestuseseme – CD-plaadi

Aasta parimad olid vennad
Rasmus ja Oliver Strastin
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakooli õpilased
olid 2013.-2014. õppeaastal
tublid ja edukad maakondlikel
ning vabariiklikel konkurssidel.
Muusikakool võttis osa
14 maakonna, Loode-Eesti
regiooni ja vabariiklikust
konkursist, võistumängimise
tasandil osales kokku 79 õpilast. Kõik olid väga tublid ja
hästi ettevalmistatud.
Saue noori muusikuid märgati ka maakonna ja vabariiklikel konkurssidel ning nad saavutasid 20 auhinnalist kohta ja
eripreemiat.
Edukaid soliste ja ansambleid oli kokku 12. Esimesi
kohti aga jagub vaid vähestele
ja väga tublidele.
Markus Lehtsalu ja Karl
Hõbessalu tulid 26. aprillil
esikohale lauluvõistlusel Harjumaa Laululaps. Markuse
õpetaja on Elviira Alamaa ja
kontsertmeister Gerli Kirikal.
Karli õpetab Eve Pärnsalu, kontsertmeister on Tarmo Sillaots.

Saue Muusikakooli aasta parimad olid vennad Rasmus ja Oliver Strastin,
kes tegid omamoodi ajalugu. Foto: Saue Muusikakool

Tüdrukute vokaalansambel,
kus laulavad Brita-Liis Oruste,
Greta Reino, Gethe Maria Eljas,
Gertrud Soone, Lisa Kõllamõts,
Maria Kristiina Eerme, Laura
Tammiste ja Raili Sõrmus,
saavutas esikoha Harjumaa
vokaalansamblite festivalil 15.
novembril 2013 Orus.
Saue Muusikakooli aasta

parimad olid vennad Rasmus
ja Oliver Strastin, kes tegid
omamoodi ajalugu, saavutades teises vanusegrupis
mõlemad 1. kohad vabariiklikul kitarrimängijate konkursil
17. märtsil Eesti Muusika ja
Teatriakadeemias.
Palju õnne kõigile tublidele
muusikutele ja õpetajatele!

kujulise seinakella. Muusikakell hakkab nüüdsest kaunistama kooli fuajeed.
Peo kangelased said mälestuseks XII lennu lõpueksamite
salvestusega topelt CD. Salvestust kuulates tundub uskumatuna, mida õpilased on
kooli jooksul õppinud ja millisel tasemel on nad suutelised
teoseid esitama.
Kuulates teoseid, tajusin

selgelt õpetajate panust ja õpilaste enda südant. Õpilastele
on antud hea alus, et soovi
korral jätkata haridust muusika
vallas. Rõõmu teeb ka see, et
seitsmest õpilasi juhendanud
erialaõpetajast on kaks kooli
enda vilistlased.
Palju õnne kõigile lõpetajatele, peredele ja õpetajatele
ilusa päeva ning suure saavutuse puhul!

Eliitkontsert meie linnas
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
On rõõm tõdeda, et Eesti
Kontsert on võtnud Saue
Muusikakooli kui väärtuslikku partnerit ja usaldanud
oma kontserte meile. 6.
mail oli Sauel järjekordne
eliitkontsertide sarja kuuluv
kontsert.
Eesti üks parimaid noori
pianiste Mihkel Poll esines koos keelpillikvartetiga
Prezioso: I viiul Hanna-Liis
Nahkur, II viiul Mari-Katrina
Suss, vioola Helena Altmanis
ja tšello Andreas Lend. Kõik
mängijad on tipptasemel
muusikud, kes on saavutanud häid kohti erinevatel
mainekatel konkurssidel ja
esinenud, võib öelda, et kõikjal maailmas.
Kui pianiste saab üksi
soleerimas kuulata tihti, siis
klaverikvintett on kontsertidel
harv nähtus. Klaverikvintette
on heliloojad vähe kirjutanud,
kuid selline kooslus on kõlalt
väga huvitav. Orkestraalse
kõlaga klaver on kokku sobitatud keelpillikvartetiga, mis
on võrdne partner klaverile.

Kontserdil esitasid muusikud Gabriel Fauré „Klaverikvintett nr. 2 c-moll“ ja Antonin Dvořáki „Klaverikvintett
nr. 2 A-duur“. Need kaks
väga omapärase ja erineva
kõlamaailmaga neljaosalist
teost on mahult väga ulatuslikud. Mõlemad kestavad pea
40 minutit ja on keerukad
ka mängutehniliselt. Kiired
tempod, punkteeritud rütmid ja igale pillile eraldi või
kellegagi koos soleerimiseks
antud lõigud.
Kui prantsuse helilooja
Fauré teoses toimub justkui
meloodiate kulgemine ajas,
mis vahepeal tõusevad esile,
ristuvad ja põimuvad üheks,
siis tšehhi päritolu Dvořáki
muusika loogilisusega, kuhu
on pikitud rahvamuusika elemente, oli publikule lihtsam
kuulata.
Mängijad tulid mõlema
suure teose esitamisega
väga professionaalselt toime.
Kuigi kõik esinejad olid kui
solistid, suutsid nad koos
ühtlaselt mängida ja ansamblitunnetus oli laitmatu. Sama
kavaga astuvad nad üles ka
Estonia kontserdisaalis.

23. mai 2014 Saue Sõna

Muusika

5

XII Rahvusvaheline
Noorte Rütmimuusika Festival Visioon
XII Rahvusvahelise Noorte Rütmimuusika Festivali Visioon
kontserdid ja meistriklassid toimuvad kolmel päeval, 29.-31.
mail Tallinnas ning Saue linnas.
Festivalil osaleb igal aastal
120-140 mängijat Eestist ja
mujalt. Tänavuse Visiooni Tallinna kontserdid on Vanalinnapäevade raames 29. ja 30. mail
Raekoja platsil, Bastioni aias,
jazziklubis Philly Joe ja mujal.
31. mai on Saue päev.
Visiooni muusikud esinevad
noortepäeval jaanituleplatsi
laval ja Saue Noortekeskuses.
Festival on mõeldud nii
algajatele kui ka edasijõudnud noortele jazzmuusikutele.
Peaesineja on Rahvusvaheline
Noorte Big Band, mille dirigendid on Teet Raik (EMTA) ja
Londoni Kuningliku Muusikaakadeemia jazziosakonna juhataja, trompetist Nick Smart.
Festivalil kuuleme rahvusvahelisi koostööprojekte, heliloomingut ja soolokontserte:
Pae Kollektiiv ja Kirke Karja,
klaveriduo Joel Engqvist Lyssarides ja Holger Marjamaa.
Erinevates kohtades esinevad ansamblid JazzIn Sisters,
Maimztet, Mental Floss, Marjamaa Bro´s & Avensov, Samvel,
Remmel Group (Eesti-Holland),
trio Pärnsalu, Toming, Soo, Eesti

Noortekeskuses kuuleb triot Kolm Koloriiti - Toming- Soo- Pärnsalu.

noorte lauljate Gala, More Drive,
Zizi Pops ja Piirikad. Esinejaid
on kõikjalt Eestist: Sillamäe,
Valga, Saue Muusikakool, GAG
jazzansamblid, G. Otsa nimelise
Tallinna ja Tartu H. Elleri nimelise muusikakooli õpilased.
2014. aasta Visiooni jaoks
on kokku pandud ainukordne
Rahvusvaheline Noorte Jazzmuusikute Big Band. Selle
aasta kunstiline juht on Londoni
Kuningliku Akadeemia jazziosakonna juhataja, rahvusvaheliselt
tuntud trompetist Nick Smart.
Projekti käigus toimuvad töötoad koostöös EMTA Big Bandi
juhi Teet Raigiga. Kontserdi
kavas on Kanadast pärit legendaarse inglise helilooja ja trom-

petisti Kenny Wheeleri muusika.
Peaesineja kontsert on neljapäeval, 29. mail, Raekoja platsi
laval kell 20.00.
Pae Kollektiiv on uus raju
nüüdisjazzi viljelev ansambel Eesti muusikamaastikul.
Ansambli looming põhineb valdavalt Kirke Karja seadetel ja
ansambli liikmete loomingul.
Esmakordselt astus ansambel
publiku ette tänavu veebruaris.
Ansamblisse kuulub üheksa
noort ambitsioonikat muusikut,
kes esitavad Kirke Karja loomingut, kus segunevad erinevad
elemendid jazzist, rockist ja
impressionismist ning polüfoonilistest lahendustest. Kirke
Karja on noor jazzpianist, keda

Jazzkaar tunnustas 2014. aasta
Noore Jazztalendi tiitliga. Pae
Kollektiivil ilmus aasta alguses
ka debüütalbum. Ansambli kontsert on neljapäeval, 29. mail,
Raekoja platsi laval kell 18.00.
Jazzduo Holger Marjamaa
(Eesti) ja Joel Lyssarides (Rootsi)
kontsert on kahe noore tipppianisti kontsert. Nad esitavad kava
naturaalpillidel, tiibklaveritel.
Mõlemad pianistid on 21-aastased ning silmapaistvad tehniliste
ja improvisatsiooniliste oskuste
poolest. Nende haridustee ja
kontsert on ainulaadne ning toimub esimest korda.
Kontserdi idee on luua muusikaline pilt traditsionaalsest
jazzist tänapäevani. Kontsert on

loominguline sünergia ja muusika dialoog. Pianistid kohtusid
2013. aastal Vilniuses soolo
jazzpianistide konkursil ja tajusid, et muusikaline mõtlemine
ja pianismist arusaamine on
neil väga sarnane. Duo kontsert
on neljapäeval, 29. mail, kell
19.00 Tallinnas.
Visiooni kontserdid ja tegevused Sauel on laupäeval, 31.
mail, kella 15.00- 21.00 jaanituleplatsil ja noortekeskuses.
Jaanituleplatsil on kontserdid kell 15-18. Esinevad
noorte ansamblid, muusikatelgis on avatud Reigo Ahvena
löökpillide õpituba.
Visiooni lõppkontserdid toimuvad Saue Noortekeskuses.
Kuuleme Eesti noorte lauljate
esinemisi - „Noorte Lauljate
Galakontsert“ - ja triot Kolm
Koloriiti - Toming- Soo- Pärnsalu.
Mõjutatuna Eve Pärnsalu
loodud laulust „An Angel And
the Wind“, mis on kirjutatud
kunstnik Epp Maria Kokamägi
tekstile, koondasid muusikud
Mart Soo, Iljo Toming ja Eve Pärnsalu oma loomingu ühele paletile „Kolm koloriiti“. Kontserdi
algab kell 20.15. Noortekeskuse uksed avatud alates kella
19. Avatud on puhvet.
Tulge kindlasti kuulama!
Info www.noortejazz.ee.

Muusikakooli
tegevused ja sündmused
T, 27. mai
E, 26. mai ja
K , 28. mai
29.-31. mai

Muusikakooli
õppeaasta lõpuaktus
Sisseastujate
konsultatsioonid
XII Rahvusvaheline
Noorte
Rütmimuus ika
Festival Visioon
www.noortejazz.ee

E STuudio Iirimaal. Carol on teises reas vasakult seitsmes ja Anni tagumises tüdrukute reas, kohe poiste ees paremalt teine.

E STuudio noortekoor näitas
maailmataset
Karel Vähi
E STuudio noortekoor võitis 4.
mail Iirimaal Corkis maailma
ühel mainekamal rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha.
Fleischmanni-nimeliselt konkursilt toodi maailma 11 koori
hulgast parim tulemus. Oma
panuse saavutusse andsid kooris laulvad Saue noored Carol
Männamets ja Anni Ruul.

Nädala jooksul esines
koor mitmel kontserdil, turnee tipnes maailma tugevaimate amatöörkooride
võistulaulmisega laupäeval.
Lisaks Eestile osalesid koorid Indoneesiast, Soomest,
Hong Kongist, Saksamaalt,
Iirimaalt, Valgevenest, Kanadast ja Sloveeniast.
Ühte E STuudio noortekoori
kontserti käis kuulamas ka

Mait Martinson, Eesti suursaadik Iirimaal. Suursaadiku
soovil näitas Eesti koor maailmale taset tunniajase kontserdiga 5. mail Dublinis St
Catherine’i kirikus.
Koor on koos laulnud poolteist aastat ja on saavutanud
selle ajaga Eesti koorimaastikul väga arvestatava taseme.
Tartus tegutsevas kooris on
lauljaid üle kogu Eesti.

T, 3. juuni
K, 4. juuni

R, 6. juuniP, 8. juuni

K, 2. juuli

Sisseastumiskatsed,
info ja digitaalne
avalduste vastuvõtt
kodulehel:
www.sauemk.edu.ee
XVII Loomingu -ja
Improvisatsiooni
Päevad
http://www.noortejaz
z.ee/et/loomingu paevad -2014
Harjumaa
Puhkpillipäev
„Tulkõ kokko“
Info: www.hnpo.ee

Kell 18.00 Saue
Kontserdisaalis
Kell 17.00-19.00
Saue Muusikakoolis
29.-30. mai Tallinna
Raekojaplats i
pealaval , Bastioni
aias
31. mai kell 15.0018.00 noortepäeval
Saue Jaanituleplatsil,
kell 19.00-21.00
noortekeskuses
Kell 17.00-19.00

Saue M uusikakoolis ,
elektrooniline
registreerimine
www.noortejazz.ee

Saue Jaanituleplatsil
Laulupeot ule toomine
– kellaaeg
täpsustamisel
Rongkäik Keskuse
pargist 17.30
Kontserdi algus 18.00

Ootame kuulama ja osalema! Info kodulehel www.sauemk.edu.ee
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Eesti kõige ettevõtlikum kool on
Saue Gümnaasium
Saue Sõna
Saue Gümnaasium pälvis Eesti
Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil uhke tiitli
- „Eesti kõige ettevõtlikum
kool 2014“. Gümnaasium sai
tunnustuse vääriliseks tänu
finalistide arvule ja sellele, et
kool toetas ENTRUM-is osalevaid õpilasi.
ENTRUM-i finaali pääses
20 Saue Gümnaasiumi õpilast, kes osalesid selliste startup ’ide töös, nagu Vanad Lemmikud, Vahendaja, Supernova,
HKM Music, Ajakiri Luvenum
ja 3D Trükikoda.
3D Trükikoda pälvis parima
loomemajanduse (disain, trükimeedia, reklaam) start up´i tiitli.
SA Entrum tegevjuht Darja
Saar ütleb, et tal on väga hea
meel, et Eestis on olemas
kool, mille südameasjaks on
ettevõtlike, asjalike ja teistest hoolivate isiksuste kasvatamine. Ta loodab väga, et

3D Trükikoja meeskond pälvis parima loomemajanduse start up´i tiitli. Foto: ENTRUM

ENTRUM-i kingitus, komplekt
õpikuid „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni“ on selles töös abiks.
Lisaks sellele premeeris ENTRUM-i hea partner Tallinna
Ülikool Saue Gümnaasiumi
100 kinopiletiga.
Seitse kuud tagasi alustas
ligi 600 13-19-aastast Tallinna,
Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa

ja Raplamaa noort ENTRUM-i
inkubatsiooniprogrammis 171
ettevõtliku idee arendamisega.
Finaali jõudis rekordiliselt 56
ideed IKT ja inseneeria, loomemajanduse (eraldi disain
ja muusikatööstus), sotsiaalse
ettevõtluse ja teenusmajanduse
valdkondadest.
ENTRUM on 2010. aastal

Sõnum meie Soome lahe heaks

Eesti Energia ellu kutsutud ning
koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning
Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga
ellu viidav üleriigiline noorte
ettevõtlikkusideede konkurss ja
arenguprogramm.
ENTRUM tahab, et tulevikus oleks Eestis rohkem
tegusaid ja algatusvõimelisi

inimesi, kes viivad edasi
Eesti ühiskonda ja majandust.
Selleks koosneb ENTRUM
mitmesajast organisatsioonist ja oma ala tipptegijast,
kelle ühine soov on edendada
noorte ettevõtlikku vaimu,
innustada noori ise oma elu
juhtima ja oma elu eest vastutust võtma, et panustada
kodupiirkonna majanduslikult
ja sotsiaalselt paremaks
muutmisse.
ENTRUM-i programm on
pärjatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
konkursil 2011. aasta parimaks ettevõtluse edendajaks,
Rootsi Äriauhinna 2011 konkursil parimaks sotsiaalselt
vastutustundlikku ettevõtluse
algatuseks, EMSL konkursil
parimaks kodanikuühiskonna
ärisektori algatuseks 2011
ning Ülemaailmse Kaubanduskodade Konkursi parima
noorte ettevõtluse arendamise
projekti tiitliga 2013.

Ema, oled kallis!
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi algklassid tähistasid 5.-9. mail
juba traditsioonilist emadele
pühendatud nädalat. Taas
kord olid emad oodatud tundi
külla rääkima oma tööst,
hobist või õpetama lastele
mõnd huvitavat meisterdust.
Meeldiv on tõdeda, et tundi
käis nädala jooksul andmas
üle 20 ema ja osa neist kohe

mitmendat aastat järjest!
Lastele tutvustati alpinisti
huvitavat, aga ka ohtlikku elu,
käidi kokandusklassis küpsetamas, kaunistati T-särke
ja meisterdati ehteid. Oli
jälle väga põnev nädal, mida
kroonis neljapäeval emadele
pühendatud kaunis kontsert.
Täname veel kord kõiki
emasid, kes leidsid aega ja
tahtmist tulla enda lapse
tundi külla ning rikastada
meie koolipäeva.

Saue ja Alppila kooli keskkonnalaager toimus tänavu Nõva maastikukaitsealal ja Osmussaarel. Foto: Saue
Gümnaasium

Ulvi Urgard
Keskkonnalaagri korraldaja,
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Aasta 2014 on kuulutatud
Soome lahe aastaks, et välja
selgitada Soome lahe kui ökosüsteemi seisund. Ka koolinoored on kutsutud koostama
sõnumit, mis räägiks Läänemerega seotud väärtustest.
Soome lahe seisundit saab hinnata ja sõnumit koostada siis, kui
õpilane on seda tundma õppinud.
Muidugi võib õppida klassiruumis riiklikku põhikooli õppekava järgides. Näiteks loodusõpetuse õppeprotsessi kirjeldustes soovitatakse iseloomustada
Läänemerd, selle elustikku,
rannikuasustust ja inimtegevust
mitmesuguste teabeallikate

abil. 9. klassi geograafia õpetamise metoodiline soovitus
on Läänemerega seotud keskkonnaprobleemide arutamine
ja neile lahendamisvõimaluste
otsimine rühmatööna.

Loodusainetes võiks ju teha
uurimuslikku õpet
Õpilased ise uurivad Soome
lahe ökosüsteemi, hindavad
selle seisundit ja leiavad probleemidele võimalikke lahendusi. Nii tehakse Helsingi
Alppila koolis. Õnneks on Saue
koolil soomlastega kauaaegne
koostöö loodushariduse vallas
ning tänaseks oleme koos organiseerinud juba mitmeid ühiseid
uurimuslikku õpet toetavaid ja
erinevaid õppeaineid integreerivaid keskkonnalaagreid.

2013. aasta kevadel toimus
laager Helsingis ja Nuuksio
rahvuspargis. Tänavu 5.-7.
mail sõitis 19 õpilast Saue
Gümnaasiumi 8.a klassist
ja 14 keskkonnaharidusliku
õppesuuna valinud põhikooli
õpilast Soome Helsingi Alppila
koolist Nõva maastikukaitsealale ja Osmussaarde eesmärgiga ehedas looduses Soome
lahe keskkonda tundma
õppida, kaasõpilastega selle
üle arutleda ja tulemustest
järeldusi teha.
Saadud uurimistulemused
edastati kirjaliku teaduskeelse sõnumina „Soome
lahe heaks“ koos fotokollaaži
ja lühivideoga nii Saue kooli,
Harjumaa kui ka Soome lahe
riikide noortele.

1.a klassi lapsevanem Katrin Charles rääkis lastele toiduainetest.
Foto: Saue Gümnaasium
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Meie „igiliikurid“ on
Elena Kalbus ja
Heiki Lumilaid

Päev nagu muinasjutt
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi algklassidel käis 29. aprillil külas muinasjutuvestja Piret Päär. Tema
ametiks ongi, uskuge või mitte,
erinevate lugude vestmine nii
lastele kui täiskasvanutele.
1. ja 2. klasside lastel olid
sellel päeval padjad kaasa

võetud, aula põrandale olid
laotatud mõnusad tekid,
Piret Päär süütas muinasjutuküünla ja põnev lugude
vestmine võiski alata.
Lapsed kuulasid hiirvaikselt ja enamasti õnneliku
lõpuga õpetlikud lood läksid
neile väga hinge.
Rahulik muinasjututund
lõppes vimkajutuga lendavast

kirstust, mis aga polnud sugugi
õudne, vaid hoopis naljakas
lugu. Pärast olid lapsed ka
järgnevates tundides justkui
muinasjutu lummuses, rahulikud ja vaiksed.
Aitäh Piret Päärile ja Saue
Linna Raamatukogule, kellega
koostöös see armas üritus toimus.
Soovime kõigile rohkem
muinasjutte argipäeva!

Eesti Liikumispuuetega Liit pärjas Heiki Lumilaiu ja Elena Kalbuse „igiliikuri“ tiitliga. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tähistas aprilli lõpus
Lennusadamas 25-aastaseks
saamist.
Üldkoosolekule järgnes
tänuüritus, kus tunnustati
2013. aasta tegijaid. 15 ini-

mest, kes on pikaajaliselt ning
aktiivselt liidu heaks tegutsenud,
tunnustati tiitliga „igiliikur“.
Nende viieteistkümne seas
oli kaks sauelast - Elena Kalbus
ja Heiki Lumilaid.
Palju õnne!

Lapsed kuulasid muinasjutuvestja Piret Pääri hiirvaikselt. Foto: Anu Lauri

Saue mälumängu „Tammekilb 2014“
kevadvooru võitis Sammas
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi
juhatuse liige
Saue linna võistkondlike esivõistluste „Tammekilb 2014“
kevadvoor toimus 7. mail kuue
võistkonna 19 mälumänguhuvilise vahel.
Saue Mälumänguklubi korraldab linna esivõistlusi juba
kaheksandat korda. Rõõm on
tõdeda, et kuigi osalejate arv
on selle aja jooksul veidike
vähenenud, on tase kindlasti
tõusnud ja oluliselt ühtlustunud. Kui esimesed viis aastat
võitis kindlalt Tammetark,
siis viimasel paaril aastal on
olnud erinevad võitjad.
Võistkonnad ja osalejad
olid tänavugi vanad tuttavad
ning alati on võistlust juhtinud legendaarne mälumängude korraldaja Tenno Sivadi.
Sel korral olid küsimused
vist veidi keerulisemad, sest
võrreldes eelmise aastaga
oli kõigi võistkondade punktisaak kasinam. Võistluslik

I vooru tulemused
1. Sammas: Kaido Lasn,
Andres Allpere -36 punkti
2. Tammetõru: Urmas Oljum,
Jaak Valdre - 32 punkti
3. Ettur: Virve Laan, Kirsti
Kadakas, Priit Tähtsalu,
Paavo Grünberg - 30 punkti
4. Tammetark: Villu Tamm,
Vello Toomik, Villu Liiv - 28
punkti
5.- 6. SG4: Ulvi Urgard,
Malle Liiv, Endla Lindmäe,
Priidu Valma - 27 punkti
Võitjameeskond. Vasakul Kaido Lasn ja paremal Andres Allpere.
Foto: Sirje Piirsoo

moment aga selle võrra isegi
kasvab, sest esimese ja
kuuenda koha vahe oli vaid
9 punkti, mis annab kõigile
suurepärase võimaluse lõppkokkuvõttes kõrgele kohale
jõuda.
Et arvesse lähevad kolmest

voorust kahe parema tulemused, võivad sügisel mängu
astuda ka uued võistkonnad.
Näiteks pidi osalema õpetajate teine võistkond ja õpilaste
koondis, kuid neid ei olnud
siiski kohal. Teretulnud on
aga kõik huvilised, sest isegi

5.- 6. Noortekeskus: Monika
Liiv, Kirke Kasari, Mari Lattik, Jan Pillav - 27 punkti

siis, kui ei saa nelja inimest
kokku, võib edukalt osaleda,
sest nüüdki olid ju kaks paremat kahemehe meeskonnad.

Lehelugejatele peamurdmiseks ka üks küsimus Tenno
Sivadi repertuaarist: „See riigiteenistuja käis aastail 19622012 kokku 23 töölähetusel
väga paljudes riikides ja peaaegu kõikides maailmajagudes,
v.a Austraalias. Pikim periood,
kui ta ei käinud kusagil, oli
1989-1995 ning tõenäoliselt
asub ta varsti jälle ametisse.
Kes on see riigiteenistuja?“
Millegipärast võtsid kõik
võistkonnad küsimust väga
tõsiselt ning lahkasid tões
ja vaimus kuulsaid riigitegelasi, kuid õiget vastust ei
tulnudki. Loomulikult oli see
aga Tenno Sivadi vimkaga
küsimus ning õige vastus oli
James Bond! Tegemist on ju
filmidega temast ja tegevuspaikadest.
Järgmised kaks vooru toimuvad sügisel ja üldvõitja
selgub iga võistkonna kahe
parema voorus summas.
Seniks kaunist suve ja ärge
muu spordi kõrval ka mälusporti unustage.

Vanem generatsioon

Saue Sõna 23. mai 2014
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Päevakeskuse reis viis huvilised Virumaale
Elina Mägi
Päevakeskuse käesoleva aasta
kevad-suvine reisihooaeg sai
alguse 15. mail Lõuna-Virumaa ja Avinurme reisiga.
Nagu ikka, tutvustas giid Jaan
meile põgusalt paiku, millest
mööda sõitsime, nende ajalugu
ja vaatamisväärsusi. Esimene
peatus oli Amblas, tuntud juba
13. sajandist. Meid võttis vastu
kohalik kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäe. Ambla kirik, millel on
suur kultuurilooline tähtsus,
on pühitsetud Neitsi Maarjale.
See on ühtlasi Järvamaa vanim
kirik, ehitamist alustati juba
13. sajandi keskpaiku. Kiriku
ladinakeelne nimetus on Ampla
(Suursugune Maria), sellest omakorda tuleneb ka Ambla nimi.
Kiriku keskaegne sisustus hävis
ilmselt Liivi sõjas. 1620. aastal
telliti uus altar. Samasse ajajärku
kuulub ka kantsel ja pingistik,
mis on riikliku kaitse all. Praegune altar pärineb 19. sajandist.
Kiriku aias on tähelepanuvääriv
Anton Starkopfi loodud hauamonument „Poiss mooniga“ ja sama
autori kavandatud Vabadussõja
monument, mis taastati 1990.
Unikaalne on kabeli seintel olev
plekkpärgade kollektsioon, sellist
ei ole kusagil Eestis.
Möödusime Roosna mõisast, millest on kahjuks järel
ainult varemed. Tühjana seisab
ka Võhmuta hilisklassitsistlik
mõisahoone, pärit 18. sajandist

Reisiseltskond sammub piki laudteed kargeid ja selgeid allikaid avastama. Fotod: Tiina Univer

Vaade Emumäe tornist, mille juurde jõudmiseks tuleb läbida hiljuti rajatud puukujude allee

koos tõllakuuri ja aida varemetega. Ainus, mille restaureerimist on alustatud, on 1812.
aasta Napoleoni üle saavutatud
võidu auks püstitatud väravahoone. Õnnetus olukorras on ka
Aavere mõis, imposantne 1877.
aastast pärit mõisahoone koos
maakivist mõisahoonetega.
1996. aastani tegutses mõisas
hooldekodu, mis hävis tules, ja

Kevadel ja suvel
Saue Päevakeskuses
◊ 23. mail kell 10.00
külas sotsiaalminister
Helmen Kütt.
◊ 23. mail kell 12.00
käsitöönäituse avamine,
esineb ansambel Rukkilill. Käsitöönäitus on
avatud reedel, laupäeval
ja pühapäeval kell 10.0016.00; esmaspäeval
09.00-12.00.
◊ 31. mail esineb ansambel
Rukkilill Memme-Taadi
Lustipeol Kehra jõekäärus
◊ 6. juunil kell 15.00 Saue
Kontserdisaalis kevadpidu
/ ringide hooaja lõpupidu.

Reisid
◊ 29. mai kuni 4. juuni reis
Taani lossidesse. Kohad
b u s s i s m a k s m i s e j ä rjekorras. Buss väljub
Sauelt kell 06.15 hommikul. Viking Line väljub sadamast kell 8.00.
8.-9. juuli reis Muhu- ja Saaremaale. Reisi hind 103

hoone jäeti saatuse hooleks.
Järgmine pikem peatus oli
Varangu mõisas, mis on tuntud
ka Eduard Viiralti lapsepõlvekoduna. Tema isa oli seal mõisavalitseja. Praegune omanik
on Norra ajaloolasest arhitekt.
Viimase 16 aasta jooksul on
püütud üht-teist teha. Taastatud
on mõned ahjud, kuid veel on
väga palju jäänud. Hoone ise on

SÜNNIPÄEVAD MAIS

Uus teenus päevakeskuses!

AINO SIMSON
VALVE UIBO
ELLI AERO
HELGA TÜRK
ALFRED-ADOLF
TAMMERT
JÜRI TOMBERG
ANNA
BURMINSKAJA
LEONOORA KOTKAS
HELJU NURK
SAMUEL LILLEORG
ELVIIRA SAAREN
NEIDI JÄRVEMÄGI
VILMA SILM
ILME HERMSON
HELDI SALUMETS
EVI PÕLDMANN
SAIMA RÄÄBUS
AGDE PÄRISMAA
ENDEL EIN
VILLU KARK
TAIMI RANNASALU
MAI SÕLG

◊ Reedeti kell 10.00-13.00
juuste lõikus. Juuste lõikus meestele ja naistele
6 eurot. Registreerimine
päevakeskuses.

Palju-palju õnne!

eurot, maksta saab kuni
15. juunini, kohad bussis
maksmise järjekorras.
◊ 26. juulil väljasõit Kukruse
Polaarmõisa M. Gorki näidendit „Vassa Zeleznova“
vaatama. Ainus päevane
etendus sellel suvel!
Peaosas Ülle Lichtfeldt!
Hind 28 eurot, registreerimine ja maksmine kuni
15. juuni.

MTÜ-de tegemised
◊ 23. mail kell 15.00 seltsing
Bereginja koosviibimine.
◊ 23. mail kell 18.30 lauluklubi.
◊ 3. juunil kell 16.00 seltsing Tammetõru koosviibimine, külaline Avo trio.
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omalaadne, ümarate välisnurkadega, pärit 18. sajandi lõpust.
Veidi eemal asub valitsejamaja.
Suur palkhoone, mis toodi üle
Ao mõisast, mis omakorda oli Fr.
Faehlmanni sünnikodu. Käisime
ka lähedalasuvate allikate juures,
mis võlusid oma selgusega.
Järgmisena piilusime sisse
Liigvalla 18. sajandist pärit mõisahoone akendest. Algselt oli
mõis kuulunud tsisterlaste Liivimaa suurima Kärkna kloostri
valdustesse. Praegu seisab
hoone tühjana. Viimane omanik
oli pankrotistunud ärimees Rein
Kilk, kes õnneks oli jõudnud
majale katuse peale panna, mis
veidigi pidurdab edasist hävingut. Liigvalla mõis oli ju üks
kaunimaid mõisahooneid Eestis.
Rakke asula on kajastamist
leidnud juba 16. sajandil. Seal
vaatasime vana lubjatehase ringahjude varemeid. Tehase rajas

Karl Fiedrich Kaddak. Praegugi kõrgub asula kohal tehase
65-meetrine korsten, millel omaniku nimi kirjas. Rakkes elas ka
kirjanik Oskar Lutsu isa ning seal
sündis kultusteos „Kevade“.
Pandivere kõrgustiku kõrgeim punkt Emumägi oli meie
järgmine sihtpunkt. Emumägi
on ühtlasi ka kogu Põhja-Eesti
kõrgeim tipp - 166,6 meetrit
merepinnast. Mäe tipus on
21-meetrine vaatetorn.
Vaatetorni juurde jõudmiseks tuleb läbida hiljuti rajatud
puukujude allee, mille moodustavad kõikvõimalikud juurikatest tehtud kujud. Muistendi
järgi olevat Emumägi tekkinud Kalevipoja hobuse Peetla
rabast kraabitud mullast, kui
hundid teda ründasid. Kahjuks
aga tuli tal neile siiski alla vanduda. Vaatetornist avaneb selge
ilmaga kaunis vaade 20-30
kilomeetri kaugusele. Manivald Kesamaa on selle kenasti
kokku võtnud luuleridadega:
„Veered on sul tasased ja lauged,
pilvedesse kuplitipp ei löö. Aga
hästi paistavad siit kaugel metsaladvad, pikad põlluvööd“.
Mäe lõunajalamile, kust
samuti avaneb ilus vaade
ümbritsevale, on püstitatud
Eestimaa külade pink ja puu,
mälestamaks külasid, mis on
hääbumas või juba kadunud.
Mälestusmärgi püstitamist
inspireeris ERR-i saade „Pink“
(järgneb 6.06 lehes).

23. mai 2014 Saue Sõna

Saue linna ettevõtjate
ümarlaud
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab teid
12. juunil 2014 algusega kell
13.00 pubisse Lounge Loft
(Saue linn, Pärnasalu 19) Saue
linna ettevõtjate ümarlauale.

vaarendused 2015. aastal
3. Harju EPT mälestusmärgi
rajamine. Ideed tutvustab
Tõnis Laud.
4. Ümarlaual üleskerkinud
teemad

Päevakorras on:

Ümaralaua kestuseks on
planeeritud kaks tundi. Täiendav
teave e-posti aadressil evelin.
povel@saue.ee või telefonil
56675252.

1. Majandusülevaade Macro
Research Baltics peaökonomistilt Tõnu Mertsinalt
2. Saue linna võimalikud täna-

Saue Gümnaasiumi
koolivormi ettetellimise
ja proovipäev
Saue Gümnaasiumi koolivormi
saab 2014.-2015. õppeaastaks ette tellida ja proovida
kolmapäeval, 28. mail, kell
16.00-19.00
Saue Gümnaasiumi kabinetis 118.
Koolivormiga saab tutvuda
aadressil: http://sauekoolivorm.shops.pipfrog.com.
Info www.saue.edu.ee: üldinfo / koolivorm.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine
Saue
Linnavalitsus
kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast teisipäeval, 3.
juunil, kella 18.30-ks kohtumisele Saue Muusikakooli
uude kammersaali, et üheskoos arutleda päevakajalistel
teemadel.
Kohtumise kestuseks on
planeeritud kaks tundi.

Ootame
ettepanekuid Saue
linna konkursile
„Kaunis Kodu 2014“
Ootame linnakodanikelt
kuni 13. juunini ettepanekuid kandidaatide
kohta e-posti aadressile
inger@saue.ee.

Politseisündmused

Suvelavastus
„Vassa Zeleznova“

Saue Päevakeskus korraldab
26. juulil suvelavastuse „Vassa
Zelesnova“ külastuse. Väljasõit
Sauelt kell 10.30, tagasi Sauel
kell 19.00. Kell 14.00 etenduse
algus Kukruse polaarmõisa
kõrvalhoones. Hind 28 eurot.
Registreerumine ja maksmine
kuni 31. maini päevakeskuses.
Osades: Ülle Lichtfeldt, Terje
Pennie, Marin Mägi, Natali Lohk
(Rakvere Teater), Saara Kadak,
Meelis Rämmeld (Ugala teater),
Hannes Prikk. Lavastusse on
kaasatud ka Jõhvi teatri Tuuleveski näitlejad ja harrastusnäitlejad Ida-Virumaalt.
Maksim Gorki loomingus
eristub „Vassa Zeleznova“ jõuliselt. Sisulisel tasandil on kätketud paljut tunnete ja tundlikkuse tasandil. Armastusest
ei räägita palju, kuid sõnade

Tasub teada
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taga aimub sügavik.
„Vassa Zeleznova“ on ühe
perekonna lugu, mis leiab aset
19. sajandi lõpus Volga äärses
linnakeses. See on lugu ühe
perekonna vaimsest enesehävitamisest, kus igaüks hävitab
ennast omal viisil. Tegemist
on näidendiga, kus eredalt
on kujutatud tolleaegset vene
perekonda, kohalikke tüüpe ja
erilist eluviisi - pidulist, patust,
arutut. Ootamatult aktuaalselt puudutab see praegust
ühiskonda, kus materiaalsete
väärtuste ülehindamine viib
perekondade lagunemiseni.
„Vassa Zeleznova“ on tõeliselt huvitav näidend, kus kõigil
osatäitjatel on mida mängida
ja publikul avaneb võimalus
langetada otsus, milliseid
väärtusi elus hinnata.

Põhja prefektuur
29. aprilli õhtul varastati
Sauel Pärnasalu tänava maja
koridorist jalgratas Author.
Kahju kokku 503 eurot.

Eesti lipu 130.
sünnipäeva
tähistamine
Sauel
4. juunil tähistame Eesti lipu
sünnipäeva. Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kiriklas 4. juunil 1884.
Sauel tähistame Eesti lipu
130. sünnipäeva 4. juunil
algusega kell 19.00 Keskuse
pargis lipuväljakul sõnavõttude ja ühislaulmisega.
Lipu austamise õhtu korraldab MTÜ Sinimustvalge Saue.

25. mail kell 10.00-12.00 toimub koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine.
Marutaudivastane vaktsiin on
tasuta. Tasu eest pakutakse
parasiitide ravi, mitmesuguseid tarvikuid ja kompleksvaktsiini hinnaga 15 eurot.
Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste
inimeste ja loomade ohutuse ning
vältima looma lahtipääsemist.

Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Vaktsineerimine toimub Swedbank kontori (Pärnasalu põik
11) esisel platsil.
Vaktsineerimist teostab volitatud
veterinaararst Vladimir Harkovski.
NB! Loomapidaja kohustuseks on tagada temale kuuluvate koerte ja kasside vaktsineerimine. Ära jäta oma looma
kaitsesüstita!

Reis Muhu- ja
Saaremaale 8.-9. juulil
Saue Päevakeskus korraldab
8.-9. juulil reisi Muhu- ja Saaremaale. Reisi hind on 103
eurot, maksta saab kuni 31.
maini 2014. Kohad bussis on
maksmise järjekorras.

Esimene päev
◊ Kell 7.30 väljasõit, lühipeatus Koluveres, umbes kell 10
saabume Virtsu sadamasse.
◊ Kell 10.15 praamisõit Kuivastusse, võimalus einestada
laeval.
◊ Kell 11 vaatame Muhu kirikut
Liival, kell 11.30 külastame
Muhu muuseumi Koguva
külas ja J. Smuuli kodutalus.
◊ Kell 12.45 tutvume Nautses Laasu jaanalinnutaluga
(+ emud, kängurud), 13.30
näeme Eemu tuulikut ja
ületame Väikese väina,
umbes kell 14.15 vaatame
võimast Pöide kindluskirikut ja kaunist Aderkaside
kabelit või Valjala kirikut ja
muinaslinnuse aset.
◊ Kell 15.15 lõunasöök Kaali
trahteris, tutvume Kaali
meteoriidikraatri, mõisa ja
muuseumiga, näeme Kõljala mõisa. Kella 17 paiku
jõuame Kuressaarde, kus
käime piiskopilinnuse muuseumis, jalutame lossipargis

Kuursaali vaatama ja majutume Mardi hotelli, kus kell
20 on õhtusöök, siis jalutusvõimalus omal käel.

Teine päev
◊ Kell 8 hommikusöök.
◊ Kell 9.15 peatume Suure
Tõllu ja Pireti juures, siis Tehumardi lahinguväljal ja rannas.
◊ Sõit Sõrve poolsaarele, kus
kella 10.15 paiku jalutame
Sõrve säärel ja sõidame tagasi
piki Sõrve läänekallast, üle
Lõu ja Kaugatoma pankade.
◊ Kell 12.15 jalutame ja supleme kaunis Karujärves.
◊ Kell 13.15 jõuame Mustjala
kaudu kõrgele Panga pangale.
◊ Kell 14.15 lõunasöök Leisi
Sassimajas.
◊ Kella 15.15 paiku imetleme Angla tuulikuteküla ja
külastuskeskust ning arhailist Karja kirikut.
◊ Mööda kirderannikut sõites
saabume umbes kell 17 hiljuti välja kaevatud Maasilinna
ordulinnusesse, seejärel läbime
Orissaare ja kell 18 tutvume
uhke Pädaste mõisaga Muhus.
◊ Kell 18.40 jõuame Kuivastusse ja läheme kas kell 18.55
või kell 19.20 praamile.
◊ Saabume Sauele orienteeruvalt kell 22.

Teated ja reklaam
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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.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
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.
Saekaatriteenus lintsaega.
Hööveldamine paksusmasinaga. Soodne puit. Saepinnud
kütteks. Saeteenused OÜ, Saku
vald, Männiku küla, www.resultes.ee, resultes@resultes.ee.
Sauna rent. Majutamine.www.
tiskresaun.fie.ee. Telefonid
58152661, 56562009.
Teostame kvaliteetseid värvimistöid. Renoveerime ja vahetame
välisvoodrit. Ehitame terasse ja
maja puitkarkassi. Telli kõik ehituspuusepa ja maalritööd meilt!
Telefon 56950175.

Puuokste äravedu 5 m 3 / 40
eurot, puulehtede äravedu 1,70
kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.
Kogemustega ehitaja teostab
kiirelt ja kvaliteetselt korterite remonti ja üldehitustöid
eramajades. Tel 58067058,
Valeri.
Kinnisvara
Müüa Saue linna külje all
Rahula külas elamumaa 2000
m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.
Soovin osta 2-toalise korteri
Sauel otse omanikult. Kontakt
korter2@hot.ee.
Müüa 2-toaline korter Sauel.
Hind kokkuleppel. Kontakt
õhtuti 56641111.
Müük
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 eurot / m3,
sisaldab laadimist. Transpordi võimalus. Saadaval ka
pakendatud kompostmulda.
Info telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.
Müüa küttepuud, erinevad
puuliigid. Halu pikkus 30-60
cm. Puud koormasse laotud,
kogused õiged. Hind alates 37

eurot / ruum. Transport hinna
sees. Info tel 5011898.
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT
kohaleveoga Sauel, Saue vallas,
Tallinnas ja lähiümbruses. Tel
5079362.
Ostan
PPere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis
Sinu elupuu
Meie sügav kaastunne
Ritale ema
ERNA LÄTT
kaotuse puhul
Endised kaastöötajad
plastmasstoodete tsehhist

Mälestame head kaaslast
VANDA RAUNISTET
Saue Päevakeskus
ansambel Rukkilill

Pakkuda tasuta
sõelumata mulda.
Info telefonil 50 656 47,
morten@sauekodu.ee.

SAUE KUULUS KODUSOOJANE PITSARUUT
TEATAB SAUEKATELE!
Tõeliselt maitsvad pitsaruudud nii peolauale
kui ka kodus perekeskis nautimiseks.

◊ Väike pitsaruut 25x25 cm 7 eurot
◊ Suur pitsaruut 50x50 cm 25 eurot

RUUDUS ON ROHKEM PITSAT!
Tutvu meie kodulehega

WWW.PITSARUUT.EE
Telefon 50 29902
e-post info@elujanu.ee
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