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Lasteaed kogus heategevusliku
kevadpeoga taas enam kui 2000 eurot
Saue Sõna

S

aue lasteaed Midrimaa
kogus neljateistkümnendal heategevuslikul
kevadpeol lapsevanemate tehtud kookide, tortide
ja muude küpsetiste müügist,
loteriist ning annetustest
kokku 2040,26 eurot.
Tänavusele summale lisab
lasteaiapere möödunud aastal
laekunud ja hoolega alleshoitud
raha ning soetab lastele õue veel
ühe mängumajakese juurde.
Mullusel heapeol kogunes eurosid vaid õige pisut vähem kui
nüüd - 2011,85 eurot.
Heategevuslik kevadpidu
algas rongkäiguga. Järgnesid
vahvad esinemised, üles astusid kõikide rühmade lapsed
ja poistekoor. Oli tantsu, oli
laulu. Pidu juhtisid selleks
puhuks lasteaia logolt maha
astunud Jüri ja Mari.
Et Saue lasteaias käib ligi
400 last, oli küpsetisigi palju.
Enamasti müüdi imemaitsvat
soolast ja magusat kraami tüki
kaupa, aga eriti ilusaid tervetena. Ostjaid oli rohkesti ja
kõik sai müüdud. Lisaks läks
kaubaks maitsevesi, piparmünditee ja kohv.

Saue Sõna NR 11 (441)
5. juuni 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
19. juunil

Midrimaa-pere tänab südamest kõiki koogiküpsetajaid ja -ostjaid ning soovib
lastele ja vanematele ilusat
suve, täis päikest, meelelahutust ja puhkust.

Ostjaid oli rohkesti ja kõik koogid said müüdud

Kevadpidu juhtisid just selleks päevaks lasteaia logolt maha astunud
Jüri ja Mari

Pidu linnulennult

Rongkäik suundub lipuväljakule

Laulavad kõige väiksemad midrimaalased. Fotod: Andra Salutee, Sirje Piirsoo
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Saue linna sünnipäev: kodukohvikud,
meistrihoovid ja meeleoluõued!
Evelin Povel-Puusepp
Olgu need ilmad kui heitlikud
tahes, kevad on peagi suve tervitamas ja kevadised-suvised
ettevõtmised täies hoos. Saue
linna kevadsuvesse kuuluvad
nii laulu- ja tantsupidu Saue
Sõlg kui rütmimuusikafestival Visioon, nii heategevuslik
koogipidu lasteaias Midrimaa
kui noortekeskuse korraldatav
noortepäev, koolilõpuaktused
ja töömalev, võidupüha, jaanipäev ja savipäev.
Kolmel suvel on sauelased
üheskoos tähistanud linna
sünnipäeva ning möödunud
suvel lisandusid ürituste ritta
taaskasutuslaadad ja kodukohvikute päev. Just viimane
meeldis sauelastele sedavõrd,
et pälvis aasta teo tiitli.

Suur sünnipäevapidu kõikjal
üle linna!
Tänavu on üheks suureks
rõõmupeoks ühendatud mitu
sauelastele meelepärast traditsiooni: kohvikutepäev, savipäev ja sünnipäev. Lustlik ja
lõppematu pidupäev üle kogu
Saue linna, kus sauelaste toimetamised-kohtumised võivad

alata juba hommikutundidel
mõnes kodukohvikus hommikukohvi ja maitsvaid koduahju
kooke mekkides, mõnes järgmises hoovis teadmisi omandades või kolmandas emotsioone-elamusi nautides.
Õhtu eel on kõik oodatud
jaanituleplatsile, kus esinemas
Saue muusikud ja tantsijad
ning külalisena Jaagup Kreem
ja ansambel Terminaator.
Kui möödunud aastal said
kodukohvikute pidajad ise
osa vaid oma koduõuel olevast sagimisest, sest nende
lahtiolekuaeg langes enamvähem samale kellaajale,
siis seekord soovitame ajas
paindlikumad olla. Oodates
sauelasi külla kas hommikukohvile-pudrule, lõunasele
supile või hoopiski romantilist õhtut veetma.
Tä n a v u o n k o h v i k u i d ,
meistrihoove ja meeleoluõuesid avamas ka mitmed
Saue linna asutused ning
vabaühendused. Kutsume
teidki avama kodukohvikuid,
töötubasid või elamushoove
kõikjal Sauel! Oma koduaias,
kortermaja hoovis või avalikus
linnaruumis. Olgu siis hom-

Saue linna sünnipäev seob tänavu 20. augustil ühte kohvikute-, savi- ja sünnipäeva. Meenutus Kompanii teemajast, mis pakkus mullu kohvikutepäeval polkovniku päikest, kapteni kalaampsu, nekruti ninaesist, ohvitseri
oodet, kaprali kana ja muud põnevanimelist, mis lõppes otsa kiiremini kui oodatud. Foto: Sirje Piirsoo

mikul, päevases päikeses või
pärastlõunal. Naudime üheskoos Saue linna sünnipäeva
rõõmsate inimeste seltsis,
maitsvaid hõrgutisi mekkides,
tarkust ammutades või meeleolukalt aega veetes!
Kohvikute-töötubade
registreerimine on alanud
ning jääb avatuks kuni 31.
juulini. Selle põhjal valmib

infovoldik koos kaardiga
kõikidest Saue linna sünnipäeval avatud kohvikutest,
meistri- ja meeleoluõuedest,
mis aegsasti ka sauelaste
postkastidesse jõuab! Registreerumine pärast 31. juulit on
küll võimalik, ent siis jõuab
teave teist huvilisteni vaid
Saue Sõna, Facebooki ja linna
kodulehe vahendusel.

Registreerumine aadressil
evelin.povel@saue.ee või telefonil 56675252. Rohkem teavet Facebookis Kodukohvikute
Päeva ja Saue linna lehel ning
linna kodulehel www.saue.ee.
Ja kõige olulisem info Saue sünnipäevapidu ühes
kodukohvikute, meistrihoovide
ja meeleoluõuedega leiab aset
20. augustil 2015.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 21. mai
istungi päevakorras oli 15
küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele järgmised eelnõud:
„Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine“ (Harku, Keila,
Kernu, Nissi, Padise, Saue
valla ning Saue linna ühine
jäätmekava); „Saue linna
aasta õpetaja ja teeneka

õpetaja konkursi statuut“,
„Saue linna 2015. aasta I
lisaeelarve“ ja „Saue linna
2014. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine“.
◊ Kehtestas Saue linna kaevetööde eeskirja, Saue linna
aasta noorsootöö tegija statuudi ja riikliku toimetuleku määramisel eluruumi
alaliste kulude piirmäärad.
◊ Muutis Saue lasteaia Midrimaa põhimäärust ja Saue
linna omandis olevate eluruumide kasutamise korda.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu

Mälestame juuniküüditamisel
hukkunuid
Ööl vastu 14. juunit 1941 oli
esimene massiküüditamine
Eestis. Nälja ja kurnatuse
tagajärjel hukkus - või tappis nad NKVD - kokku umbes
6000 inimest Eestist. Juuniküüditamine hõlmas Eesti,
Läti, Leedu, Valgevene,
Ukraina ja Moldova alasid,
selle käigus deporteeriti üle
65 000 inimese.

Saue linn mälestab hukkunuid 14. juunil, üleriigilisel
leinapäeval, mälestustseremoonia ja -jumalateenistusega.
Mälestustseremoonia ja
pärgade asetamine Eesti vabaduse eest hukkunute mälestuskivi jalamile Saue kiriku
juures algab kell 12.30, sellele järgneb jumalateenistus
kell 13.00 Saue kirikus.

28.02.2013 otsuse nr 174
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine“ lisa,
lisades teenistuskohtade
nimekirja planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhi ametikoha.
◊ Otsustas maksta alates 1.
maist kuni vastutava valdkonna juhi ametisse nimetamiseni, kuid mitte kauem
kui 1. oktoober 2015 lisatasu maakorralduse-, ehitus-, planeerimis- ja ehitusjärelvalvealaste ülesannete täitmise eest linnapea

Tõnu Urvale ja palgalisele
linnavalitsuse liikmele Jüri
Tümanokale ning igakuist
hüvitist linnavalitsuse liikmele Siiri Käpale.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
22.01.2015 määruse „Saue
linna 2015. aasta eelarve“
§ 2 lõike 3 punkte 1 kuni
3 järgmiselt: „§ 2 lg 3 p 1
seeniorkaardiga sooritatud
sõidu eest 1,60 eurot; §
2 lg 3 p 2 juuniorkaardiga
sooritatud sõidu eest 1,60
eurot; § 2 lg 3 p 3 sooduskaardiga sooritatud sõidu

eest 0,50 eurot.“ Andis
Saue Linnavalitsusele loa
sõlmida vedajaga leping sõidusoodustuste kompenseerimiseks tähtajaga 1.06.2015
kuni 1.06.2016.
◊ Kinnitas volikogu kultuurija hariduskomisjoni koosseisu Anne Teetamme ja
Evelin Povel-Puusepa ning
arvas komisjoni koosseisust
välja Elviira Alamaa.
◊ Nimetas Saue valla algatatud läbirääkimistes osalemise juhtivkomisjoni liikmeks linnapea Tõnu Urva.

Koolitoetus esimese klassi õpilastele
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2015. aastal esimesse klassi
astuva õpilase vanemale koolitoetust 70 eurot.
Toetuse saajad on kõik 2015.
aasta septembris esimesse klassi
astuvad õpilased, kelle elukoht
on registreeritud Saue linnas
seisuga 1. september 2015.

Lisaks on nõutav mõlema
lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike registris
seisuga 1. september 2015. Kui
üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna elanike registris,
makstakse koolitoetust 50%
kehtestatud toetuse suurusest
(ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate puhul).
Toetuse taotlemiseks palume
lapsevanematel, kelle laps astub
2015. aastal esimesse klassi,

esitada linnavalitsusele hiljemalt
30. septembriks 2015 kirjalik
taotlus. Koolitoetus makstakse
välja taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober
kuni 30. november 2015.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuse infoletis ja Saue
linna koduleheküljel www.saue.
ee.Taotlusi e-kirjaga saue@saue.
ee saates on vajalik digiallkiri!
Info telefonil 6790174.

5. juuni 2015 Saue Sõna

Linnaelu

3

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 27. mai
istungi päevakorras oli 22
küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Nõustus maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ja
määras hoonestusõigusega
koormatava maa tingimused.
◊ Määras Kiviloo tänav T2
maa-ala teenindusmaa
suuruseks 5281m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks
transpordimaa.
◊ Kinnitas Segu tn 11 kinnistule elektri liitumiskilbi
ja 0.4kV kaabelliinide paigaldamise ning Ridva tn 6a

◊

◊

◊
◊

üksikelamu projekteerimistingimused.
Väljastas ehitusloa abihoone täielikuks lammutamiseks ning üksikelamu
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Ale tn 8 ning
0,4 kV elektriliitumise ehitamiseks Sarapiku tn 24
kinnistu tarbeks.
Maksis koduse mudilase
toetust mais kokku summas
3510 eurot 53 perele.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele perele.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.

15. juunist täieneb
bussiliini nr 191
sõidugraafik
AS Hansabuss
Vastavalt Saue linna ja AS-i
Hansabuss vahelisele kokkuleppele muutub Saue-Tallinn
bussiliini nr 191 sõidugraafik
15. juunist järgmiselt:
◊ tööpäeviti lisandub kaks
väljumist Tallinnast õhtul
kell 21.00 ja 22.50 ning
üks päeval kell 12.20 (väljumisaeg Balti jaamast);
tagasi Sauelt (Tõkke peatuse väljumisaeg) väljuvad
bussid kell 12.40 ja 21.45.
◊ laupäeviti väljuvad bussid
Sauelt (Tõkke peatuse väljumisaeg) kell 7.30, 10.20,
15.45, 17.45 ja 21.00
ning tagasi Balti jaamast
kell 9.30, 14.50, 16.50,
20.00 ja 22.50.
Uued sõiduplaanid postitame
lähiajal kõikidesse Saue linna
elanike postkastidesse.
Lisaks toimus muudatus
koolivaheajal sooduskaardiga

Lisareisid sõidugraafikusse
ei tekkinud iseenesest, vaid
tegemist on pikaajaliste ja
järjepidevate läbirääkimiste
tulemusega.
Septembris teostab AS
Hansabuss sõitjate loenduse ja selle tulemusena
otsustatakse, kas laupäeval
ja õhtustel aegadel on mõtet
sõita või mitte.
Head bussiga sõitjad, bussiliikluse jätkumine õhtustel
aegadel ja laupäeval sõltub
sellest, kas sõitjaid on piisavalt või ei ole!

sõitmisel. 1. juunist - 31.
augustini (k.a) peab juuniorkiipkaardi omanik tasuma
sõidu eest 1,10 eurot. Alates
septembrist on sõit taas kaardiomanikule tasuta.
Ilusat suve!

Saue mälestab Eesti vabaduse eest
langenuid
Saue linn peab võidupühal
meeles kõiki Eesti vabaduse
eest langenuid pärgade asetamisega mälestuskivi jalamile
kiriku juures ja sellele järgneva
jumalateenistusega.
Tänavune mälestusüritus,
millel osalevad linna ning

Kaitseliidu Saue kompanii
ja Naiskodukaitse Saue jaoskonna esindajad, toimub 23.
juunil kell 13.30.
Võidupüha kontsert-jumalateenistus Saue kirikus algab
kell 14.00, seda juhatab Vahur
Utno.

◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust järgmiselt:
kahele lastega perele kogusummas 140 eurot; seitsmele puudega inimesele
kogusummas 332 eurot;
kaheksale eakale kogusummas 370 eurot; töötule 85
eurot - ning perioodilist sotsiaaltoetust ühele isikule.
◊ Moodustas Saue linna kriisikomisjoni, mille esimees
on linnapea Tõnu Urva ning
liikmed linnavalitsuse liige
Siiri Käpa, abilinnapea
Jüri Tümanok, linnamajandusvaldkonna nõunik
Kalev Israel, avalike suhete
peaspetsialist Sirje Piirsoo,
Kaitseliidu Keila maleva

Linnavalitsus
tuletab
lapsevanematele
meelde
Saue Linnavalitsus tuletab
lastevanematele meelde, et
õppeaasta lõppedes, st juunikuu jooksul tuleb kõik rahalised võlgnevused linna hallatavate asutuste ees likvideerida.
Uuest õppeaastast 2015.
aasta sügisel avatavatesse
huviringidesse ei registreerita lapsi, kelle haridus- või
huvitegevuse eest on lapsevanemad jätnud arved
maksmata.
Täiendav info tasumata
arvete kohta krista.terno@
saue.ee,telefon 6790178.

Politseisündmused
Põhja prefektuur
◊ 20. mail teatati, et Saue linnas Kiviloo tänaval pargitud
sõiduautosse murti sisse ja
varastati sülearvuti, reisikohver, portfell ning tööriistakohver. Vargusega tekitatud
kahju on 1785 eurot.
◊ 29. mail teatati, et Saue
linnas Kiviloo tänaval asuva
maja garaažist on varastatud rehvid ja survepesur.
Kahju on 1000 eurot.

Ootame ettepanekuid
Saue linna konkursile
„Kaunis Kodu 2015“
Ootame linnakodanikelt kuni
12. juunini ettepanekuid kandidaatide kohta e-posti aadressile
inger@saue.ee.

Saue kompanii pealik Olari
Rätsep, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri
esindaja Kadi Kuuseoja,
Põhja päästekeskuse esindaja Taavi Pragi ja Saue
Perearstikeskuse esindaja
Laine Kert.
◊ Kinnitas Saue linna 2016.
aasta eelarve koostamise
üldtingimused ja vormid.
◊ Nõustus Saue linna laste- ja
noortepäeva korraldamisega
6. juunil kell 14.00-19.00
ning Saue linna jaanitule
korraldamisega 23. juunil
kella 21.00-st kuni 24.
juunil kella 01.00-ni. Mõlemad üritused toimuvad jaanituleplatsil.
◊ Kehtestas
Saue

Huvikeskuse täiskasvanute
keraamika töötoa ühekordseks osalustasuks 12 eurot
inimese kohta kuni 16
osalejaga täiskasvanute
grupis ning kandis lapsevanematele tagasi meisterdamise-puutöö huviringi
maikuu osalustasu, kuna
tunnid jäid ära juhendaja
haigestumise tõttu.
◊ Määras linnapea Tõnu Urva
Saue Linnavalitsuse esindajaks Harjumaa Ühistranspordikeskuses.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavarahalduse riigihanke „Saue Gümnaasiumi ujula ventilatsioonisüsteemi torustiku renoveerimine“.

Kooli lõpetanud
õpilastel lõpevad
sõidusoodustused
30. juunil
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Õpilastele väljastatud bussiliini
191 elektrooniliste sõidukaartidega on sõit kuni mai lõpuni
tasuta. 1. juunist kuni 31.
augustini kehtib sõidukaartide
omanikele liinil 191 soodussõit. 1. septembrist kuni 31.
maini 2016 on sõit taas tasuta.
Õpilastel, kes lõpetavad sel
õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva
kutseõppeasutuse, lõpeb bussi
nr 191 sõidukaardi kehtivus
automaatselt 30. juunil 2015.
Põhikooli lõpetajad, kes
asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad taotlema
uuest õppeaasast alates uut
sõidusoodustust.
Õpilastel, kes asuvad
2015 sügisest õppima väljaspool Saue linna asuvatesse

põhikoolidesse, gümnaasiumitesse või keskharidust
andvatesse kutsekoolidesse,
on õigus valida elektriraudtee
või bussiliini nr 191 sõidusoodustuse vahel.
Elektriraudtee kaart väljastatakse koos sinna laetud
sõiduõigusega perioodiks 1.
september kuni 31. detsember
2015 augustikuu teisel poolel.
Õpilastel, kes soovivad eelnevalt väljastatud elektriraudtee kaardile taotleda pärast
kehtivuse lõppemist uut sõiduõigust, peavad esitama uue
kirjaliku taotluse. Perioodi
laadimisest või kaardi valmimisest teavitatakse rongikaardi
kasutajat SMS-i teel.
Info telefonil 6790174 või
6790180.

Esmaabi on esmatähtis
Suvi on kohe käes. Suvel liigume ja reisime rohkem, lapsed veedavad palju aega joostes ja mängides. Suvel juhtub
ka rohkem traumasid. Olgem
ettenägelikud ja vaadakem üle
kodused esmaabivahendid ja
autoapteegid.
Esmaspäeval 8. juunil kell
11.00-13.00 on võimalik
tulla ja tutvuda esmaabivahenditega Saue Päevakeskuses Kütise tn 4, Saue linn.

Tutvustatakse esmaabiga
seotud tooteid ettevõttese,
koju ja reisile-matkale.
Kohapeal on võimalik soetada sularaha eest vajaminevad esmaabivahendid (kogus
on piiratud).
Esitlust viib läbi Andre Orgmets, Münt Grupp OÜ ostumüügijuht.
E-mail: info@myntgrupp.ee,
www.smartlifesavers.com.

Tunnustus
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Linn tunnustas parimaid noori õppureid,
muusikuid, kunstnikke ja sportlasi
Saue Sõna

S

aue linnas on traditsioon kevadel tunnustada kõiki Saue
gümnaasiumi, muusikakooli ja huvikeskuse õpilasi,
kes on õppeaasta jooksul väga
häid tulemusi saavutanud
aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõitlustel nii
individuaalselt kui võistkondlikult Harjumaal, Eestis või
rahvusvahelisel tasandil. Tänu
kuulub ka noorte õpetajatele,
juhendajatele ja treeneritele.
Tänavu andis linnapea Tõnu
Urva tunnustuse üle ligi 200
andekale noorele ja nende
juhendajatele-õpetajatele.
Rõõm on tõdeda, et osa
meie linna andekatest noortest
on mitmekülgselt andekad:
ainetundmises, muusikas ja
spordis. Tuleb tõdeda, et ongi
tõene ütlus, et terves kehas
elab terve vaim, mis suudab
haarata kõike.
Saue andekate noorte saavutustega saate täpsemalt
tutvuda linna kodulehel www.
saue.ee uudiste rubriigis ja
Facebookis.

Gümnaasiumi parimad
aineolümpiaadidel
Birgit Veldi, Ats Marek Tender,
Liis-Marleen Verilaskja, Kert
Lehe, Ander Lomp, KarinMargareth Epner, Jan Erik
Alliksaar, Madis Voitk, Alexis
Alliksaar, Jaspar Jaansoo,
Olga Jerohhin, Liisa Kase, Iris
Robyn Talgre, Karin Kanamäe,
Eliise Lind, Priit Norak, Polina
Piiskoppel, Sten Erik Aunpu,
Mihkel Sildnik, Tanel Martin
Tambek, Georgi Horuženko,
Annabel Teetamm

Gümnaasiumi parimad
ainevõistlustel
Birgit Veldi, Karl Kadak,
Britte Christina Avalo, Karina
Pärtel, Alexis Alliksaar, Rasmus Kuningas, Märt Tender,
Georgi Horuženko, Triin Torb,
Brigitta Toomingas, Jan Erik
Alliksaar, Markus Kikkatalo,
Tanel Talumaa, Karmen Maria
Kotter, Priit Norak, Karl-Tanel
Paes, Kaisa-Lotta Käärik,
Karoliina Kollom, Helena
Raivo, Thor Härm, Markus
Sirts, Georg Prints, Ats Marek
Tender, Henri Korts, Karin
Margareth Epner, Liisa Kase,
Marleen Mäekalda, Kermo
Pihelgas, Argo Aasjõe, Carl
Ciaran Eesoja, Ott-Kaarel
Kümnik, Markus Lehtsalu,
Heneliis Notton

Vastuvõtul pidas noortele väga huvitava ettekande Saue Gümnaasiumis
põhikooli lõpetanud Tartu Ülikooli muuseumi Tartu tähetorni juhataja
Janet Laidla. Fotod Alexei Alexeev, internet

Gümnaasiumi parimad
muusikakollektiivid
1.-3. klasside ansambel: Kristiina Kaunismaa, Eliise Marie
Junkur, Liis Lattik, KaisaMaria Oll, Sandra Soar, Tuule
Mari Kuningas
Tütarlasteansambel Ritsikad: Mona-Riin Reiner. Britte
Christina Avalo, Karina Koort,
Karina Pärtel, Mari Hõbemets, Herta Velner, Paula
Ojala, Triinu Saaremägi,
Karita Vinni
10.-12. klasside noormeeste
ansambel: Robert Ladva, Karl
Hõbessalu, Joosep Talumaa,
Jasper Alamaa

Tanel Kasenurm, Kristopher
Kastehein, Andre Kesküll,
Karina Koort, Ranon Kriisa,
Emilija Kukk, Henrik ja Patrick Kummer, Rasmus Kuningas, Frank Kuresaar, Martin
Mikk Kõiv, Kaidi-Betti Käärik,
Hendrik Laretei, Markus Lehtsalu, Triin Lemmik, LauraLiisa Liiu, Christyn Liiva,
Silver Milpak, Tanel Neemre,

Sportlased 12. klassist. Alumises reas vasakult Andres Taats, Ragnar
Teas ja Kristofer Härm ning tagumises Karl-Tanel Paes, Mike Gross ja
Andre Kesküll

Muusikakooli parimad
Saue Poistekoori vokaalansambel: Alexis Alliksaar, Rasmus
Kuningas, Markus Lehtsalu,
Kaur Erik Pääsuke, Oliver
Strastin, Rasmus Strastin,
Märt Tender
Individuaalselt: Kaur Erik
Pääsuke, Rasmus Strastin,
Aureelia Ventsas, Emilia Gontšar, Markus Lehtsalu, Rasmus
Kuningas, Karl Hõbessalu,
Joosep Talumaa

Üle-eestilise laste ja
noorte keraamikakonkursi
„Savisellid-6“ võitjad
Kätriin Kondel, Kerli Kõdar,
Melani Telliskivi, Liisi-Lotte
Saar, Miina-Triin Hanikat

Parimad noorsportlased
Argo Aasjõe, Jan Erik Alliksaar,
Martin Aava, Grete Dudarenko,
Maria Eerme, Gregor Enni,
Marite Ennuste, Janely Evartov, Ottomar ja Siim Grossthal,
Laura Häling. Kristofer Härm,
Karoline Kaarlõp, Kati Karja,

4.-5. klassi õpilased. Esimene reas vasakult Birgit Veldi, Martin Aava, Romet Pajur, Rauno Notton, Markus
Rätsep ja Martin Mikk Kõiv ning tagumises Minna-Marie Vihmann, Janeli Evartov, Karolina Lisette Kaarlõp,
Kati-Liis Karja, Melani Telliskivi ja Grete Dudarenko

Rauno Notton, Anett Nuudi,
Emil Ojaperv, Karl-Tanel Paes,
Katre Sofia Palm, Mario Palumets, Kaisa Petuhov, Kermo
Pihelgas, Hele Pukk, Kätlin
Rajamäe, Ravel Reinhold,
Markus Rätsep, Silvia Ulrike

Sihver, Holger Suvi, Teele
Tammemets, Nele Tammsalu,
Laura Tauts, Melani Telliskivi,
Brigitta Toomingas, Merili
Urva, Elisabeth Valdmann,
Brita Veldermann, Birgit Veldi,
Minna Vihmann, Liss Viilma,

Liis-Marleen Verilaskja, Romet
Pajur, Mike Gross, Sandra
Lepik, Liisi Tammar, Annabel
Olgo, Hannes Erik Kail, Karl
Oskar ja Margo Kaspar Paju,
Liilia Kärner, Ragnar Teas,
Andres Taats
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Lauri Malsroos
rattaorienteerumise Balti meister
ERR, www.tammed.ee
Kolmepäevane Läti rattaorienteerumise suurvõistlus koos
Baltimaade meistrivõistlustega
toimus nädalalõpul 15.-17.
mai Riias. Kohal oli Baltikumi
paremik ning lisaks mõned
soomlased ja venelased.
Laupäeval ja pühapäeval
jagati maailma edetabelipunkte. Meeste klassis olid
kokkuvõttes eestlased kõige
edukamad.
Reedesel kiiret navigeerimisvõimet ja sõidukiirust testinud sprindirajal oli meeste
absoluutarvestuse parim Lauri
Malsroos Saue Tammedest,
kes edestas 28 sekundiga
Andres Blomsteri Soomest.
Kolmas oli 31-sekundilise
kaotusega Tõnis Erm.
Lauri märgib, et reedeõhtune
sprint üllatas teda üsna lihtsa
ja kiire rajaga, kuid suuri vigu
õnnestus vältida. „Kolm korda
10 sekundit läks siiski kaduma,
kuid õnneks sooritusest piisas,
et olla kiireim,“ ütleb ta.

Lühirada laupäeval oli
orienteerumistehniliselt
väga keeruline, võistlejad

seisid tõsise väljakutse ees
Meeste klassis oli jälle parim
sõidu ajal tugevat orienteerumiskindlust näidanud Lauri
Malsroos, teine Jonas Maišelis
Leedust ja kolmas Tõnis Erm.
Lauri meelest oli lühirada
oluliselt keerulisem ja nõudis
tihedat kaardilugemist. Tal
õnnestus selgi korral suuremaid vigu vältida ja seetõttu kinni püüda mitmed
varemstartinud konkurendid.

Kolmandal päeval oli kavas
ühisstardist lühendatud
tavarada
Pühapäeval starditi ühisstardist tavarajale, mis pakkus
võistlejatele otsest võitlust
parimate kohtade nimel.
Rajaplaneering kolme ringiga
liblikana hajutas võistlejad küll
väiksematesse rühmadesse,
kuid pärast hajutusringide
läbimist moodustusid raja
lõpuosas siiski grupid.
Lauri Malsroos võttis kolmanda võidu ligi minutilise
eduga Andres Blomsteri ees.
Kolmandana ületas lõpujoone Tõnis Erm ja neljandana Margus Hallik.
Lauri tegi esimesel libli-

Kolme päeva summas tuli meeste klassis kindlalt liidriks Lauri Malsroos, kes saavutas Balti meistritiitli. Foto: ERR

karingil ühe liigoptimistliku
lõike, sellega läks kaduma
natuke üle minuti.
„Järgmised kaks ringi sain
sõita üksi ning hoida head
tempot ja vigu vältida. Viimasele ühisosale läksin üllatuslikult ikkagi liidrina, ka teised
olid vigu teinud,“ räägib Lauri,
kuidas tal, hoolimata ühest

„Tammekilb 2015“
kevadvooru võitis Tammetark
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Saue linna võistkondlike esivõistluste „Tammekilb 2015“
kevadvoor toimus 19. mail
kuue võistkonna 18 mälumänguhuvilise vahel.
Saue Mälumänguklubi korraldab linna esivõistlusi juba
üheksandat korda ja 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
viimastel aastatel on parim
olnud kahemehemeeskond
Sammas.
Võistkonnad ja osalejad
olid tänavugi valdavalt vanad
tuttavad ning alati on võistlust
juhtinud legendaarne mälumängude korraldaja Tenno
Sivadi.
Kahjuks jäi esialgu kõrvale
kooliõpilaste võistkond, aga
et arvesse lähevad kolmest
voorust kahe parema tulemu-

Lõpptulemused
1. Tammetark: Indrek Salis,
Villu Tamm, Villu Liiv, Vello
Toomik - 44 punkti
2.-3. Tammetõru: Urmas
Oljum, Jaak Valdre, Raivo
Lehiste - 32 punkti
2.-3. Ettur: Priit Tähtsalu,
Urmas Väärtnõu - 32 punkti
4. Sammas: Kaido Lasn,
Andres Allpere - 30 punkti
5.- 6. SG4: Malle Liiv, Endla
Lindmäe, Priidu Valma - 24
punkti
5.- 6. Noortekeskus:Kristi
Kruus, Monika Liiv, Kirke
Kasari, Rene Kolon - 24
punkti

sed, siis võivad sügisel mängu
astuda nii nemad kui ka uued
võistkonnad.
Huvitav fakt on aga see, et
võistkonna Tammetõru eest
esinevad hoopis kauged külalised Põltsamaalt ja seda juba
paar aastat.
Et meie võistlus on lahtine,

võivad osa võtta tegelikult
kõik soovijad. Ka Keila
mehed on lubanud tulla,
kuid kahjuks ei ole seda
siiani juhtunud. Samas on
nende koondis nii tugev,
et võidukarikas võib sedasi
Sauelt rändama minna.
Võistlus oli pingeline
ning eelmainitud Tammetõru oligi alguses kõige
edukam, juhtides poolajaks
punktilise eduga.
Lõpus pani üle pika aja
parimas koosseisus võistelnud Tammetark siiski paremuse maksma ja võitis üsna
veenvalt 44 punktiga. Teine
ja kolmas koht jäid jagamisele ning neljas kaotas neile
vaid kahe punktiga.
Seega on sügisel oodata
väga pingelist heitlust,
kui toimub kaks järgmist
vooru. Üldvõitja selgub iga
võistkonna kahe parema
voorus summas. Seniks
kaunist suve ja ärge muu
spordi kõrval ka mälusporti unustage.

45-sekundilisest lisakaarest,
õnnestus edu hoida ja ka kolmas päev võidukana lõpetada.

Balti meistritiitel Lauri Malsroosile
Kolme päeva summas tuli
meeste klassis kindlalt liidriks
Lauri Malsroos, kes saavutas
Balti meistritiitli. Napilt, vaid

viiesekundilise eduga kolmanda
koha ees saavutas teise koha
Tõnis Erm. Naiste klassis võitis
summaarselt suure eduga Marika
Hara Soomest, Ingrit Kala oli
parima eestlasena 7. kohal.
Järgmiseks suurvõistluseks
on rattaorienteerujatel juuni
alguses Portugalis toimuvad
Euroopa meistrivõistlused.

Rahvakultuur
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Rahvakultuuripidu Saue Sõlg pildis

Rongkäik läheneb jaanituleplatsile

Esinevad gümnaasiumi tantsulapsed

Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor ja Saue Segakoor

Esinevad Midrimaa tantsulapsed

Tõrukesed

2005. aastast annab linn välja rahvakultuuri auhinda, milleks
on kunstnik Made Balbati graafiline leht „Saue Sõlg“. Tänavu
pälvis auhinna rahvatantsurühma Saue Simmajad tantsupaar
Helve ja Urmas Paisnik suure panuse eest rahvatantsu edendamisel Saue linnas

Lugu „Laupäeval koos isaga“ dirigeeris Hugo Pepe Uustalu
(vasakul esimene)

Meeste tantsu oli peol mitmel moel

Väikeste Tüdrukute Koor

Saue Simmajate naisrühm

Saue Simmajate segarühm

Saue Kägara

Saue Kapell ja Läti sõprusvalla Inčukalnsi kingitud vapivärvides
linnud.
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Huvikeskuse loodusteaduseringi
juhendasid mäeinstituudi teadlased
Martin Nurme
Tallinna Tehnikaülikooli
Mäeinstituut
Huvikeskuse loodusteaduse
huviringi juhendasid 1. ja 4.
õppeveerandil TTÜ Mäeinstituudi teadlased. Mäeinstituudi
korraldatud 4. veerandi kursus
Saue Gümnaasiumi 3.-6. klassi
õpilastele lõppes 25. mail
põneva ekskursiooniga.
Kui esimesel veerandil tutvustasime mäendust ja geoloogiat üldiselt läbi vulkaanikatsete ja turbamaardla läbilõike
valmistamise, siis sellel veerandil käsitlesime mäendusteemasid põhjalikumalt.

Keskkonnareostuse, masina
tootlikkuse ja filtratsiooni kõrval olid populaarsemad savitöötuba ja Kukruse aherainemäe maketi valmistamine.
Maketi ehitusega said lapsed
teada, kuidas jõuab maa sees
olev põlevkivi elektrienergiaks.
Huviringi kursus lõppes ekskursiooniga Astangu laskemoonaladude käikudes, kus õpilased
said ehtsa kaevanduses viibimisse
tunde. Samal reisil tutvusime kaevandusvaringutega ja kuidas ohutult nende juures liikuda.
Kõikide sellel veerandil
aset leidnud tundidega saab
tutvuda lehel: mi.ttu.ee/geotehnoloogia.

Huviringi kursus lõppes ekskursiooniga Astangu laskemoonaladude käikudes, kus õpilased said ehtsa kaevanduses viibimisse tunde. Foto: Martin Nurme

Lõppes huvikeskuse
huviringide õppeaasta
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse kunstistuudio lõpetas õppeaasta 27.
mail. Õhtu alustuseks tantsisid
showgrupi Vikerkaar nooremate
rühmade õpilased kaks tempokat
tantsu. Kunsti- ja käsitööringide
õpilased said kätte tunnistused
ja võtsid osa meisterdamise
töötoast. Iga osaleja valmistas
endale taumatroobi, esimese
optilise mänguasja koopia.
Traditsiooniliselt oli kooli saalis ja fuajees lapsevanematele
vaatamiseks välja pandud valik
parematest õpilastöödest. Näha
oli keraamikat, laste voolitud
loomafiguure, maale, joonistusi,
käsitööd ja huvitavaid meisterdusi erinevates tehnikates.

Huvikeskuse kunstistuudio lõpuõhtu alustuseks tantsisid showgrupi
Vikerkaar nooremate rühmade õpilased kaks tempokat tantsu

Lõppenud kooliaastasse mahtus palju erinevaid tegevusi
Lisaks tavapärasele ringitööle
toimusid meisterdamise ning
loovuse töötoad sügisesel ja
kevadisel koolivaheajal ning
õppeekskursioonid TTÜ Mäemuuseumi, Astangu koobastesse ja KUMU-sse, kus osalesime haridusprogrammis „Tartu
sõpruskond ja Ülo Sooster“.
Jaanuaris oli meie huviringide õpilaste tööde näitus
Kullo Lastegaleriis.
Märtsis korraldasime Saue
õpilastele koostöös Saue Noortekeskuse ja Saue Gümnaasiumiga kunstikonkursi „Popp
tänapäev“.
Osalesime ka üleeestilisel laste keraamikakonkursil
„Savisellid-6“, kus viis meie

Näitusel oli näha keraamikat, laste voolitud loomafiguure, maale, joonistusi,
käsitööd ja huvitavaid meisterdusi erinevates tehnikates. Fotod: Virve Laan

õpilast pälvisid tunnustuse
tehtud töö eest. Õpilaste loomingu õnnestumise taga on ka
meie kunstiõpetajate oskused
ja tubli töö.
24. mail andis Vikerkaar
kevadkontserdi Salme kultuurikeskuses, kus esitas aasta
jooksul õpitud tantse.
8.-10. juunil on Kloogaranna Noortelaagris Saue
Huvikeskuse kunstilaager
kuni 12-aastastele õpilastele.
Laagris vaheldub kunstitegevus ja meisterdamine sportlike mängudega. Sel korral on

plaanis ka ekskursioon KeilaJoa lossi.

Sügisel alustab animatsiooni huviring
2015. aasta sügisel alustab
huvikeskuses uus ring, animatsiooni huviring koostöös MTÜ
Nukufilm lastestuudioga. Ring
on plaanitud tegutsema teisipäeviti kell 12.15-15.00.
Soovime kõigile õpilastele
head suvevaheaega ja ootame
teid osalema huvikeskuse ringides järgmisel õppeaastal. Kohtumiseni infopäeval, 2 septembril.

Suvel päevakeskuses
◊ 7. juunil külastame Lilleoru avatud uste päeva.
Lilleoru on joogalik õppekeskus ja Eesti vanim ökokogukond. Hind 11 eurot.
Meid juhendab Marta
Padrik. Palume kiiresti
registreeruda, et teada
tellitava bussi suurust.
◊ 8. juuni kell 11 esmaabitoodete esitlus ja müük.
◊ 9. juuni kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek
◊ 19. juuli teatrireis Otepääle A. Ayckbourni
komöödiat „Miljonite lemmik“ vaatama. Mängivad
Marko Matvere, Henrik

Norman, Merle Palmiste jt.
Lavastaja Roman Baskin.
Hind 33 eurot. Palume
huvilistel registreerida.
◊ 13.-14. august loodusreis Mulgimaale, hind
100 eurot. Kaks lõunat,
hommiku- ja õhtusöök
ning muuseumid hinnas. Palume registreerida. Täpsem info päevakeskuses.
◊ 3. september loodusreis
„Läänemaa süda“, hind
35 eurot. Lõunasöök
ja muuseumid hinnas.
Palume registreerida. Täpsem info päevakeskuses.

Noored ja haridus
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Saue ja Alppila koolide õpilased koguvad
uusi teadmisi ühistes keskkonnaprojektides
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi
loodusainete õpetaja
Keskkonnaministeeriumil ning
Haridus- ja Teadusministeeriumil on ühine tegevuskava, et
arendada koostööd ja suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust. Et tegevuskava järgida
ja häid tulemusi saavutada,
on vaja viia õpilased õue, kus
saab ainetunnis õpitut praktilistes tegevustes kasutada ning
loodust uurides uusi teadmisi
ja kogemusi omandada.
Saue Gümnaasiumi õpilased
on juba mitu aastat seda tegevuskava järginud ja teinud koostööd rahvusvahelisel tasandil,
osaledes ühistes keskkonnaprojektides. Kui 2014. aasta kevadel külastasid Alppila põhikooli
õpilased Sauet, siis 2015. aasta
kevadel võõrustas VIIc klassi
õpilasi ja meie õpetajaid Maire
Rabinovitšit, Alexei Alexeevit ja
Ulvi Urgardit Helsingi.
Heneliis Notton kirjeldab
toimunud koostööprojekti:
„Meie kolmepäevane Soome
reis algas varahommikuse
laevasõiduga Helsingisse, kus
meid tervitasid Soome kooli
õpilased ja õpetaja.
Esimesel päeval jõudsime
ühe päeva kohta väga palju
näha ja teha. Kõigepealt tutvustati meile Alppila kooli,

Keskkonnaprojekt andis Saue õpilastele võimaluse tutvuda Soome koolisüsteemi, Helsingi linna ja puutumatu loodusega pealinnast mitte väga kaugel.
Foto: gümnaasium

mis jättis meile kõigile väga
hea mulje. Eriti meeldis rahu
ja vaikus selles majas.
Lõunat sõime koolisööklas,
kus sai ise toitu võtta, ei olnud
pikki järjekordi, oli rikkalik
salativalik, eraldi toit taimetoitlastele ja toit maitses hästi.
Seejärel jagati meid väikestesse gruppidesse ja igale grupile anti Helsingi linna kaart.
Algas trammorienteerumine, et
tundma õppida Helsingi linna
tähtsamaid vaatamisväärsusi.
Sõitsime tähtsamate hoonete
ja monumentideni ning kuulasime nendest lühiülevaadet.
Soome kooli õpilased rääkisid
meile nii linna kui riigi loodusest ja tähtsamatest sündmustest riigi ajaloos.
Pärast õpetlikku retke olime

ära teeninud vaba aja. Läksime
suurde kaubanduskeskusesse,
et ringi jalutada ja poodides
käia. Päeva lõpul kohtusime
teiste gruppidega toredas toidukohas nimega RAX. Sealne
rikkalik õhtusöök osutus meie
klassi suureks lemmikuks.
Kas sellepärast, et matk läbi
linna oli kõigil kõhud tühjaks
teinud või olid seal tõesti väga
head toidud? Eriti hästi maitses sealne pitsa, mida sai seal
lõpmatuseni süüa ja mida me
ka teha üritasime. Ja jäätis …
Õhtul toimusid Alppila koolis tutvumismängud ja väike
ühiskontsert avatud laval.
Vaheldumisi esinesid Soome
ja Eesti kooli õpilased. Meie
klassi poisid laulsid kitarride
ja ka ukulele saatel.

Üks kaheksakümne kuuest
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht,
projekti kohapealne
koordinaator
Programm „Riskilapsed ja -noored“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on
suunatud laste ja noorte heaolu
parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka
ennetustööle. Projekti eesmärk
on parandada läbi noortekeskustele loodud meetmete 7kuni 26-aastaste noorte heaolu
ja kaasatust üle Eesti. Kokku
rakendatakse tegevusi 86 noortekeskuse teeninduspiirkonnas.
Saue Noortekeskus sai projektist toetust huviringi läbiviimiseks,
laagri korraldamiseks, koostööks
kooliga, huvipõhiste ringidemetoodikate rakendamiseks ja
võrgustikutöö arendamiseks kogusummas üle 5000 euro.

Tänaseks on möödunud
aasta projekti käivitamisest
Saue Noortekeskuses ja teine
ootab veel ees.
Tegevusaja jooksul on noortel olnud võimalus osaleda
iganädalases saviringis Monika
Liivi juhendamisel ja õppida
erinevaid seikluskasvatuse tarkusi Üllar Põllu eestvedamisel.
Seikluskasvatus on noored
viinud kanuuga Keila jõele ja
jalgrattamatkale Leppojale. On
tutvutud ronimis- ja matkavarustusega, osaletud loodusgiidi
juhendamisel õppematkal Valgejärve loodusradadel ja palju
muud. Kevadlaagrist Simisalus
sai osa 12 Saue noort. Kuuepäevase laagri korraldasime
koostöös Keila ja Klooga Noortekeskusega.

Tänu projektile oleme saanud pakkuda erinevate võimalustega noortele palju mitmekesiseid tegevusi. Projekt
kestab 2016. aasta kevadeni.
Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ on rahastatud
Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata
riskilapsi ja noori on paranenud“.
Programmi viivad üheskoos ellu
Haridus- ja Teadusministeerium,
Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö
Keskus. Lisainfo programmi
kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/.

Ööbima jalutasime Staadioni hostelisse, kus oli tore
kogu klassiga veel koos jutustada ja kaarte mängida.
Järgmisel hommikul kohtusime taas Alppila kooli õpilastega ning sõitsime rongi ja
bussiga Nuuksio rahvusparki.
Loodusnähtuste ja looduslike
protsesside vaheliste seoste
avastamiseks toimus matk Ruuhijärve äärde. Seal sai lõkke peal
grillida ja ujuda. 19. mail ei ujunud mitte ainult soomlased, vaid
ka üks julge Eesti tüdruk.
Meie klassi poisid üritasid
järve äärest leitud puust meisterdatud õngeridvaga kala
püüda, mida oli üpris naljakas
kõrvalt vaadata.
Ööbimiskohas tutvusime
naaberriigi õpilastega lähemalt

ja mängisime nendega jalgpalli, kuulasime jutte Soome
kommetest ja nende arvamust
eestlaste kohta. Saime teada,
et neile Eesti väga meeldib ja
eriti just sellepärast, et võrreldes Soomega on meie poodides
väga odavad hinnad. Veel õpetasid nad meile natuke soome
keelt ja Soomes levinud mänge.
Kokkuvõttes ületas retk
meie esialgsed ootused. Huvitav oli tutvuda Soome koolisüsteemi, Helsingi linna ja
puutumatu loodusega pealinnast mitte väga kaugel. Vahetu
kontakt arendas meis hoolivat
suhtumist loodusesse ja kinnitas tundides õpitut. Tähtis oli
seegi, et tänu reisile sai meie
klass kolm päeva järjest koos
olla, mis meile väga meeldis“.
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Saue Muusikakooli klaveriõpilaste
sõpruskontsert Orissaares õnnestus
Elina Seegel
Saue Muusikakooli
klaveriosakonna juhataja
seltsingu Alla Breve liige

mis seal ikka, toimus üks kontsert, siis tegelikult sai teoks
midagi märksa enamat. Nii
nagu igal teisel elualal, on ka
huvikoolide töös oluline näha,
mida tehakse mujal. Vähe
on regulaarset omavahelist
koostööd ja tihti nokitsetakse
omaette, teadmata, mismoodi
tegutsetakse teistes koolides.
Saue klaverilastele oli see
esmakordne võimalus teha
ühine kontsert oma koolist
väljaspool ja samas näha,
kuidas mängivad teised. Me
veendusime oma kõrvaga, et
mitte ainult pealinnas ja selle
lähiümbruses ei anta head
muusikaharidust. Olime kõik
lausa lummatud, kui toredasti
ja professionaalsel tasemel
saare lapsed musitseerivad.

I

dee korraldada kontserdiga
väljasõit klaveriõpilastele
tekkis ühes täitsa juhuslikus vestluses koolitusel. On
ju teada, et erinevalt orkestripillide õppijatest on klaverimängijad nagu üksikud hundid, kahekesi oma pilliga, laval tavaliselt
solistina, ei mingeid ühiseid
orkestrilaagreid ega -reise.
Vestluses osalenud Orissaare
klaveriõpetaja Kairit Levit ütles
mulle kohe, et neil eriti külalisi ei käi - ikkagi kaugele üle
mere tulla -, aga nemad võtavad meid hea meelega vastu.
Asja Saue kolleegidega arutades sain samuti vaid positiivset vastukaja, lisaks veel häid
nõuandeid, kuidas kontsertreisi
rahalise poolega toime tulla.
Mõeldud, tehtud. Juba
kevadpoolaasta saabudes
püüdsime õpilastele pakkuda
tavapärasest rohkem esinemisi,
et planeeritav sõpruskontsert
õnnestuks. Lisaks osakonnasisestele esinemispraktikatele
otsisime muidki esinemisvõimalusi, nagu näiteks neljandate klasside kavade läbimäng
koos Aruküla Huvikooli Raasiku
filiaali klaveriõpilastega.
Oli ju eesmärk mitte selekteerida välja paremaid, vaid
võtta reisile kaasa kõik õpilased
II-VI klassini ja anda nendega
üks tore kontsert. Peaproov oli
klaveriosakonna traditsiooniline
kevadkontsert, mis toimus 19.
mail Saue Kontserdisaalis.

Kava oli kevadiselt mitmekesine
22. mai hommikul asusimegi
Saaremaa poole teele. Päikeseline kevadpäev oli hea enne
reisi õnnestumisele. Kui eelnev
info erinevatest meediakanalitest andis alust muretseda
praamijärjekorra pärast, siis
varakult tehtud broneering ja
täpne sadamasse jõudmine võimaldasid meil saabudes kohe
praamile sõita.
Kokkulepitud ajal kohtusime Orissaares Kairitiga, kes
meid kultuurimajja juhatas
ja pärast klaveriproovi võiski
ühiskontsert alata.
Pidulikud avasõnad lausus Orissaare Muusikakooli
direktor Martti Nõu ja seejärel
kõlaski muusika.
Kava oli kevadiselt mitmekesine. Esitusele tuli erinevaid
palu, etüüde ja osi suurvormidest. Kõik õpilased mängisid

Saue Muusikakooli klaveriosakonna õpilased ja Euroopa puu 2015 tiitliga pärjatud tamm, mis kasvab Orissaare jalgpallistaadionil

Üks, kelle sooritus kontserdil meelde jäi, oli Elin Pukk

Romantiline maastik Maasil õhtupäikeselise mere ääres täitis reisiseltskonna imelise rahuga

Uudishimulikud jaanalinnud Muhus. Fotod: Elina Seegel

huvitavalt, aga eriti põnev oli
jälgida Orissaare laste esitusi,
sest neid polnud me varem
kunagi kuulnud. Meeldejäävamate sooritustena toon esile
Riin Kostikovi, Ann Kärneri ja
Lisell Reinmetsa (Orissaare
Muusikakool) ning Edward
Horuženko, Elin Pukki ja Daniil

Emilian Zakurakini (Saue Muusikakool) mängitud lood.
On suur rõõm, kui õpilane
suudab mängida nii keskendunult, et ei eksi kordagi. Ja
teisalt, kui musitseeritakse huvitava karakteriga, siis polegi pisivigadel mingisugust tähtsust.
Kui teile nüüd tundub, et

Loomulikult ei saanud me
kaugele üle mere sõites tegeleda ainult suure kunstiga
Ühisele lõunale järgnes tutvustus Orissaare Muusikakooli
hetkeolukorrast. Meile näidati
koolile renditavaid õpperuume,
mis asuvad eri hoonetes nii, et
näiteks klaveriõpetaja, kes on
ühtlasi kontsertmeister, on tihti
sunnitud ühe päeva jooksul mitu
korda majade vahet jooksma, et
kõik vajalik tehtud saaks. Õnneks
on Orissaaregi kolleegide töötingimused lähiajal paranemas,
sest gümnaasiumi renoveerimistööd käivad ja muusikakool saab
endale korruse jagu vajadustele
kohandatud ruume.

Loomulikult ei saanud me
kaugele üle mere sõites tegeleda ainult suure kunstiga
- pisut enne ja pisut pärast
kontserti oli meil aega ümbruskonnas ringi vaadata.
Muhus külastasime Nautse
Jaanalinnutalu ja Pädaste mõisaparki, Orissaares heitsime
pilgu peale kuulsale tammepuule ja Maasi Maalinnuses
saime hingata keskajahõngulist mereõhku.
Laste tagasisidest lugesin
ettevõtmise kohta vaid ülivõrdeid. Neile meeldis kontserdil
esineda, teisi kuulata, rääkimata
kohtumisest uudishimulike jaanalindude ja uhkete sebradega.
Romantiline maastik Maasil
õhtupäikeselise mere ääres täitis
meid kõiki imelise rahutundega.
Tagasisidelehel väljendasid pea kõik osalejad soovi, et
sedasorti ettevõtmine peaks
kindlasti saama traditsiooniks.
Kriitikalahtrisse oli üks poistest
toredasti vastanud: „Mul ei ole
midagi kobiseda.“
Hilisõhtul kodus pilte vaadates oli tõesti näha, et lapsed olid
terve päeva jooksul olnud läbi
ja läbi rõõmsad ning õnnelikud.
Mida enamat võiks üks õpetaja
veel oma kasvandikele soovida!
Tänan toredat reisiseltskonda
ja loomulikult kuuluvad suurimad tänud projekti toetamise
eest Orissaare ja Saue Muusikakoolidele, Saue linnale ja
Harjumaa Kultuurkapitali ekspertgrupile!

Tasub teada
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Koerte ja kasside
pidamise eeskiri Saue linnas
Saue Linnavolikogu 25.
oktoobri 2012 määrus nr 55.
Vastuseks linnaelaniku kirjale
avaldab Saue Sõna veel kord
koerte ja kasside pidamise eeskirja Saue linnas.

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punkti
362 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva eeskiri sätestab
koerte ja kasside (edaspidi
loom) pidamise nõuded Saue
linna territooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on loom.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse,
veterinaarkorralduse seaduse,
loomatauditõrje seaduse ja
teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
(4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) hulkuv loom on loom, kelle
omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes on omaniku juurest
lahti pääsenud ning viibib omaniku juuresolekuta väljaspool
omanikule kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi.

2) omanik on füüsiline või
juriidiline isik, kellele loom
kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva looma eest.

§ 2. Loomapidamise nõuded
(1) Looma on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või
territooriumil nii, et oleks
välistatud looma oma tahtel
välja pääsemine ja inimestele
või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
(2) Korterelamus lähtutakse
loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu
põhikirjast, kodukorrast ja
muudest elamu ühist haldamist
käsitletavatest dokumentidest.
(3) Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on
omanik kohustatud järgima
korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(4) Kui omanikuks on juriidiline isik, on tal kohustus
määrata looma heaolu eest
vastutav isik.
(5) Omanik vastutab selle eest,
et tema loom ei ohusta inimesi
ega tekita neile kahju.
(6) Loomaga avalikus kohas
viibimisel peab omanik tagama

teiste inimeste ja loomade
ohutuse ning vältima looma
lahtipääsemist.
(7) Ühistranspordivahendis peab
koeral olema jalutusrihm ja suukorv, v.a koera hoidmisel kinnises
kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises
kandmisvahendis.
(8) Omanikul on keelatud loomaga viibida staadionitel, mänguväljakutel, üldkasutatavates
hoonetes. Lõikes sätestatu ei
kehti vaegnägija juhtkoera või
teenistusülesannete täitmisel
teenistuskoera suhtes.
(9) Nakkusohtliku loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 3. Omaniku kohustused
(1) Omaniku juuresolekul
tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu viibimise
omaniku territooriumil.
(2) Tagama looma vaktsineerimise marutaudi vastu vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
(3) Avalikus kohas koristama
oma looma väljaheited.
(4) Alates 01.10.2013 peab
loom kandma märgistusena
tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud
mikrokiipi.
(5) Pärast mikrokiibi paigaldamist tuleb loom registreerida
Saue linna koerte ja kasside

registris. Registrisse kantakse
linna haldusterritooriumil
peetavad loomad vastavalt
Saue linna koerte ja kasside
registri põhimäärusele.
(6) Looma kadumisest peab
omanik 24 h jooksul teavitama Saue Linnavalitsust tel
6790180 või saue@saue.ee.
(7) Looma surmast peab omanik 7 päeva jooksul teavitama
Saue Linnavalitsust või tegema
vastava kande registrisse.

§ 4. Hulkuvate loomade
püüdmine ja hukkamine
(1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole
võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada
hulkuvate loomade pidamiseks
ettenähtud hoiupaika.
(3) Püütud loomi hoitakse hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva
looma kirjelduse avalikustamist
hoiupaiga interneti koduleheküljel. Nimetatud aja jooksul võib
omanik looma tagasi nõuda.
(4) Looma püüdmisega ja ülalpidamisega seotud kulud tasub
loomapidaja hoiupaigale, kellega Saue Linnavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.

(5) Pärast paragrahvi 4 lõikes
3 nimetatud aja möödumist
antakse loom uuele omanikule.
Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku
kindlaks teha ega loomale uut
omanikku leida, viiakse läbi
looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

§ 5. Järelevalve ja vastutus
(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade nõuete rikkumise
eest karistatakse „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 663 alusel.
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt
oma pädevusele.
(3) Rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad
on Saue Linnavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.

§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue
Linnavolikogu 20. märtsi
2003 määrus nr 14 „Saue
linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.
(2) Saue Linnavalitsuse kantseleil korraldada määruse avaldamine ajalehes „Saue Sõna”
ja linna veebilehel.
(3) Määrus jõustub teatavakstegemisest.

Pangaga on kõige mugavam ja kiirem suhelda internetis
Swedbank

Millist kanalit kliendid täna
kõige rohkem kasutavad?

Mida saab telefonipangas
teha?

Pangandus on üha rohkem
arenenud selles suunas, et
igapäevatehingud tehakse
elektrooniliselt internetipangas või mobiiltelefoni vahendusel.
Juba täna kasutab valdav
enamus klientidest internetipanka ja kontoris teeb tehinguid vaid 0,4 % klientidest.
Mobiili vahendusel sooritatakse iga kuu ca 245 000
makset, mida on üle kaheksa
korra enam kui kontorites.
Ostude tegemisel kasutatakse pangakaarti ja ka uue
kaardi saamiseks ei pea enam
kontorisse tulema: alates eelmisest aastast saavad kliendid uuendatud kaardi postiga
koju.
Klientide ootus kontorile
täna on eelkõige silmast silma
nõustamine. Kontorid muutuvadki üha rohkem nõustamispaikadeks ja igapäevatehingud saavad tehtud, kasutades
erinevaid alternatiivseid elektroonilisi kanaleid.

Kõige aktiivsemalt kasutavad
kliendid internetipanka, sest
hindavad mugavust ja paindlikkust, mida internetipank
pakub. Internetipank on koht,
kus pääseb kontoandmetele
ligi ning saab makseid ja
lepinguid sõlmida mis tahes
kellaajal ja mis tahes kohast.
Internetipangast leiab infot
teenuste ja Swedbanki kui
organisatsiooni kohta. Samuti
saab siin sõlmida lepinguid ja
teha pangatehinguid. Internetipangas on paljude tehingute
tegemine soodsam kui kontoris.
Internetipanga kasutajaks saab,
kui sõlmida pangakontoris või
pangabussis leping.

Telefonipank on nagu panganõustaja teenus kontorisse
tulemiseta. Kliendina ei pea
rahaasjade ajamiseks kuhugi
minema. Piisab, kui helistada
kodust telefonipanga numbril
6310310.
Telefonipangast saab näiteks
küsida infot kontojäägi kohta,
teha makseid või teostada
vajalikke väärtpaberitehinguid.
Teenustasud tehingute eest on
samad, mis pangakontoris.
Telefonipank töötab kõigil tööpäevadel kella 8-20 ja
nädalavahetustel kella 10-18.
Selleks, et tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida Swedbanki kontoris või pangabussis
leping. Edaspidi saate teenust
kastutada isikut tõendava
paroolikaardi, PIN-kalkulaatori
või mobiili-ID abiga.
Telefonipangaga liitumine
on tasuta ja kuutasu maksma
ei pea. Telefonipanga kasutamisel on vajalik nuppudega lauatelefon või mobiiltelefon.

Mida mobiilipank endast
kujutab?
Mobiilipank on pank, mis on
alati taskus. Mobiilipanga
kaudu on igalt poolt kiirelt kättesaadavad kontojääk, konto
väljavõte, maksed, pangaautomaatide asukohad ja väärtpaberitehingud.

Kas pangaautomaatides
saab teostada vaid sularahatehinguid?
Saue linnas on täna kaks pangaautomaati, mis asuvad Saue
kaubakeskuses (Ridva 15).
Ühest masinast saab raha välja
võtta ja teises on võimalik raha
sisse panna.
Tuletame klientidele meelde,
et ühes kuus on sularaha väljavõtmine kuni 2000
eurot tasuta, sissepanemine 6000
euro piires tasuta.
Kui sularaha pannakse masinasse,
oleks mõistlik see
enne üle lugeda,
kortsus rahatähed
siluda ja eemaldada
igasugused võõrkehad, nagu klambrid,
paberitükid, vanad
piletid, tšekid jne.
See on oluline, et
masin rikki ei läheks.
Pahatihti halvab
masina töö just sellesse sattunud võõrkeha.

Lisaks sularahatehingutele
on automaatides võimalik teha
ka määratuid makseid. Selleks
on vaja eelnevalt pangakontoris,
pangabussis või internetipangas
sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arved, kus
on vajalikud rekvisiidid olemas.
Kui see on tehtud, saate sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud.
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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.

Korstnapühkija. Tel 5077908.
Müük
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

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.

LIIV, KILLUSTIK, MULD,
SÕNNIK, KOMPOST, ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue vallas,
Tallinnas ja lähiümbruses
kuni 50 km. Tel 5079362.

Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.

Lõhutud küttepuud, head
hinnad. Info tel 53492730,
w w w. m e t s a s o o j u s . e e .
Müüme ka liiva, killustikku,
laudaväetist.

Raamatud, mida teil vaja
pole, viime tasuta jalust ära.
Sobivad kõik raamatud, igas
seisukorras. Tee riiulitele
ruumi. Telefon 53468430.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus.
12 aastat kogemust. henno.
piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Telefonid
5519855, 5588842.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581; info@
potipoiss.ee.
Niidan muru, trimmerdan, teen
saetöid, lõikan hekki, vajadusel
võsalõikus. Tel 55547291.
Värvink OÜ - teostame ehitus-, viimistlustöid ning renoveerime uksi ja aknaid. www.
värvink.ee, hannes.seermaa@
värvink.ee, +37253005448.
Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse
kila-kola. Teeme ruumid kolast
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel
53476867.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel 55939504.

Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 20 €/m3 sisaldab laadimist, Transpordi tellimise võimalus. Info tel 555
81 673 või www.jalteko.ee.
Müüa väga soodsa hinnaga
kvaliteetsed värava, aia ja
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4,5m 1500
eurot (liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad
on tsingitud ja värvitud. Tel
58958809.
Müüa mett Sauel alates
6 eur/kg. Tellimine e-mailil arusauna@gmail.com;
kodulehel www.facebook.
com/arusaunamesindustalu
või tel 5186301.
Ostan
Pere 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 ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Otsin tööd
Pakun koeraga jalutamist.
Hooldus ja loomahoidja, kui
teil pole aega. www.abilised.
eu.Tel 58586524.

Südamlik kaastunne
Kristiinale perega
äia, isa ja vanaisa
TOOMAS NILK
kaotuse puhul
töökaaslased
Zoovetvarust
Südamlik kaastunne Urvele
abikaasa
TOOMAS NILK
surma puhul
Korteriühistu Kütise 17

Pakun tööd
Va j a t a k s e b a a r i d a a m i klienditeenindajat. Telefon
56497263.

20. juunil kell 9-16
Saue Lehekuulaat
Pärnasalu põik 11
platsil. Kohal kauplejad
üle Eesti. Tulge kogu
perega meelt lahutama!

Teated ja reklaam
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