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Saue töömalevas
on rekordarv malevlasi
Saue Noortekeskus

S

aue linna noorte töömaleva – järjekorras
juba kaheksateistkümnenda - avalöök oli 8.
juunil. Sel koolivaheajal töötab
malevas üle pika aja rekordarv
noori, ühtekokku 80.
Maleva avasid Saue linnapea
Tõnu Urva ja abilinnapea Jüri
Tümanok. Töötukassa esindajad
viisid läbi interaktiivse mängu
ja kõnelesid noortele töötamisega seonduvast seadusandlusest ning alaealise õigustest ja
kohustustustest tööturul.
Sarnaselt eelmise aastaga
pidid kõik malevlased tänavugi
esitama tööle kandideerimiseks CV ja motivatsioonikirja
ning osalema töövestlusel,
kus pandi paika tööeelistused
ja tutvuti noorte oskuste ning
eelneva kogemusega.
Noored toimetasid 8.-19.
juunil linnaruumis, noortekeskuses, lasteaias, koolis, eralastehoidudes, Saue Kaubakeskuses, Lounge Loftis, lillepoes
Lillelaegas, Saue kirikus, OÜ-s
Endoore ja eakate juures kodudes. Lisaks veetis 11 malevlast
ja kaks juhendajat kaks nädalat Läänemaal Ranna Rantšo
välisrühmas, kus nad on abiks
kõiksugu talutöödes.
17.-21. augustini tegutseb
töömaleva teine vahetus. Noored töötavad koolis ja aitavad
läbi viia Saue linna sünnipäeva.
Malevlasi juhendasid Saue
Noortekeskuse noortejuhid ja
kohapealsed töötajad tööpostidel. Fotod: Birgit-Helis Heinsalu, Sirje Piirsoo, noortekeskus
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Õnne vanematele,
kosumist pisikestele!
Saue Sõna
Käe vahel kasvad suureks,
kaob kuklalt udujuus.
Pea esimesed sõnad
ja piimahambad suus.

Veel mahud kurgu alla
ja sülle üleni,
kuid pea on süle äärest
su jalad ülegi.

Siis läveni sa tippad
ja lävest ülegi,
siis üle õue lippad
ja nõnda edasi.
Lapiline terrassaed Mare Talviste ja Riho Raudi eraaias Kloogaranna
külas. Foto: Tiit Koha, Delfi

Saue linna elanike
keskkonnaalane õppereis
Harjumaal

Vasakult: Eduard-Eero Suitso, Jarl Sebastian Kuld, Robin Uuesoo, Sofia Tali, Krettel Lips, Robin Kondel ja Andri
Jürissalu emmede-isside ning vanemate õdede ja vendadega. Linnapea Tõnu Urva taga paremal

Keskkonna-alane õppereis
Saue linna elanikele toimub
2. juulil 2015. Buss väljub
Saue kaubakeskuse parklast
kell 9.00.
Osavõtusoovist teatage
telefonil 6790185 või
6790180. Kohtade arv piiratud. Kes ees, see mees!
NB! Kehakinnituseks võta
kaasa oma söök/jook.

Õppereisi käigus külastame
Harku jäätmejaama ja rida
koduaedu.
Triinu Loometi kollektsiooniaed Vääna-Vitis
◊ Rikkalik kollektsiooniaed,
kus on palju vähemlevinud istikuid ja mis pakub
huvi haruldasemate taimede kogujaile.

Hiie Graubergi looduslik
koduaed Vääna-Jõesuus

◊ Aed asub looduskaitsealal, aia rajamisel ja hooldamisel tuleb arvestada
keskkonnanõuetega.

Mare Talviste ja Riho Raudi
eraaed Kloogaranna külas
◊ Aiapidajate perefirma R&R OÜ pakub
aiakujundusteenust. 16
aasta jooksul on neil
valminud juba üle 200
aiaprojekti. Tutvume nende
koduaia, selle rajamise ja
arengulooga. Võib küsida
aiandusalast nõu.

Kaasiku talu aed Tagametsa külas
◊ Tutvume rajatud keskkonnasõbraliku mätaskatusega
ja saame teada, kuidas
seda rajada ning hooldada.
Võimalik osta vaarika- ja
maasikaistikuid. Aias on
ka oma puukool.

Vasakult: Timofei Bakeev, Risto Kebja, Robert Reino, Kerdo Põld, Taavi Tohvelmann, Hipe Stella Kaarna ja
Annabel Sommer, emmed-issid ja vanem õeke. Linnapea Tõnu Urva vasakul taga. Fotod: Sirje Piirsoo

Vihm kauplejaid ei heiduta
Evelin Povel-Puusepp
Küllap olete märganud, et
tänavugi koguneb kord kuus
pühapäeviti pargi-ja-reisi-parklasse hulk rõõmsalt elevil inimesi. Neid, kes on tulnud pakkuma seismajäänud esemetele
uut elu, ja neid, kes midagi
vajalikku-põnevat otsimas.
Juunikuu teisel pühapäeval
oli juba teine tänavune taaskasutuslaat. Justkui harjumuspäraseks on saanud, et laadapäevad on päikeselised ja soojad.
Ent tänavune heitlik kevad
jõudis lõpuks laadalistenigi.
Nõnda siis kukkusid esimesed rasked vihmapiisad laadamelu keskele täpselt kell 10.
Uudistajaid ootav kaup oli just
valmis pandud ja ootamas.
Vihm kauplejaid õnneks ei
heidutanud, küll aga ei suutnud

Juuniküüditamisel hukkunuid mälestas
kogu Eesti
Uudistajaid ootav kaup oli taaskasutuslaadal just valmis pandud ja ootamas, kui kukkusid esimesed rasked vihmapiisad.
Foto: Oliver Povel-Puusepp

vihm paljusid huvilisi kodudest
välja meelitada. Nõnda lõppes
seekordne taaskasutuslaat
mõnevõrra varem kui tavaliselt.
Suur tänu kõigile vapratele, kes
vihmamärgade, ent rõõmsatena
laadal vastu pidasid!
Tänavu tulevad laadad veel
12. juulil, 9. augustil ja 13.
septembril. Laadale pääseb

kauplema eelregistreerimisega e-posti aadressil evelin.
povel@saue.ee või telefonil
56675252. Kõige kiiremini
jõuavad laadapäevade-garaažimüükidega seotud uudised
huvilisteni Saue garaažimüügi
Facebooki lehekülje www.
facebook.com/sauegaraazimuuk vahendusel.

Saue Sõna
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 mälestas hukkunuid 14. juunil, üleriigilisel leinapäeval, mälestustseremoonia
ja -jumalateenistusega.
Mälestustseremooniale ja
pärgade asetamisele Eesti
vabaduse eest hukkunute
mälestuskivi jalamile Saue
kiriku juures, millel osalesid
sauelased ja linna esindajad, järgnes jumalateenistus
Saue kirikus. Jutlustas Vahur
Utno. Foto: Siiri Raagmets

19. juuni 2015 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 10.
juuni istungi päevakorras
oli 26 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Sauepargi tänava
kinnistule reovee kogumismahuti paigaldamise projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku kuuri püstitamiseks
Palgi tn 12 ja Laua tn 5.
◊ Väljastas kasutusloa Kivikangru tn 12 üksikelamule.
◊ Eraldas reservfondist 1266
eurot Saue Gümnaasiumi
12. klassi lõpetajatele väga
heade õppetulemuste eest
rahalise kingituse tegemiseks ja 12000 eurot Saue
esmatasandi tervisekeskuse
projekti ettevalmistamiseks.

◊ Avaldas tunnustust Saue
Gümnaasiumi 12. klassi
medaliga lõpetajatele väga
heade õppetulemuste eest
ning autasustas neid ühekordse rahalise kingitusega.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks tegevuseks toetust
järgmiselt: MTÜ-le Sagittarius 1200 eurot noorsportlaste osalemiseks suvistel
karikavõistlustel ja suvises
treeninglaagris Kosel ning
võistlusvarustuse ostmiseks; Tallinna Sõudeklubile
400 eurot sportlase ettevalmistuseks MM võistlusteks
Plovdivis; Saue Tenniseklubile 600 eurot noorte suvise
tenniselaagri läbiviimiseks
Hiiumaal; MTÜ-le Eesti
Suzuki Ühing 720 eurot
kahe noore osalemiseks
10. Euroopa Suzuki-meetodi konventsioonil Šveitsis;

◊
◊

◊

◊
◊

Eesti Meestelaulu Seltsile
600 eurot kahe noore osalemiseks poistekoori Kalev
koosseisus koorikonkursil
Kreekas; MTÜ-le SHS Vitalis 128 eurot halduskulude
katteks; seltsingule Tammetõru 150 eurot Saue linna
ja Aila küla eakate valdade
ühinemise teemalise õhtu
läbiviimiseks.
Eraldas kahele Saue noorele
õpilasvahetuse stipendiumi.
Muutis Saue Linnavarahalduse koosseisu ja ametikohtade nimetusi.
Suunas volikokku otsuste
„Koondise tn 9-19 korteriomandi võõrandamine“ ja
„Kadaka piirkonna tänavakinnistuste ostmine“ eelnõu.
Sõlmis munitsipaaleluruumi üürilepingu.
Lubas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea üles-

annetes Jüri Tümanoka puhkusele 25.-26. juuni, 6.-14.
juuli ja 16.-31. juuli ning
linnapea Tõnu Urva 25.-27.
juuni ja 29. juuni-3. juuli.
◊ Volitas Saue Vallavalitsust
Saue Linnavalitsuse nimel
läbi viima ühist avatud hankemenetlust „Harju maakonnas Saue vallas ja Saue
linnas asuva Saue raudteejaama, Välja teed ja Tallinna
ringteed ühendava kergliiklustee väljaehitamine“ ning
täitma kõiki avatud hankemenetluse korraldamisega
seotud hankija kohustusi.
Saue Linnavalitsust esindavad ühishankekomisjonis
linnamajanduse ja -ehituse
peaspetsialist Andres Joala
ja jurist Elis Haav.
◊ Otsustas hüvitada lapse
kõneravi.
◊ Andis nõusoleku alaealise

lapsendamiseks.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kolmele perele
kogusummas 390 eurot.
◊ Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele lapsele.
◊ Tunnistas Saue Linnavarahalduse riigihankel „Saue
Gümnaasiumi ujula ventilatsioonisüsteemi torustiku
renoveerimine“ edukaks
Eesti Kliima OÜ pakkumuse.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 10.09.1999
määrus nr 6 „Kaevetööde
eeskirjade täitmise tagamine“, kuna Saue Linnavolikogu kehtestas Saue
linna kaevetööde eeskirja
21. mail 2015.
◊ Lubas korraldada ilutulestiku 18. juulil kell
23.45-24.00 Saue mõisa
territooriumil.

Saue linna esindajad arutasid ühinemisläbirääkimistega seonduvat
Saue Sõna
Kes esindavad Saue linna ühinemisläbirääkimistel?
Et Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimised, millel
osalevad Saue linn ja vald
ning Kernu ja Nissi vald, on
juba poolteist aastat kestnud,
kutsus Saue Linnavolikogu
esimees Valdis Toomast 27.
mail kokku nõupidamise, kuhu
olid oodatud kõik Saue linna
esindajad, kes on tegevad ühinemisläbirääkimisteks moodustatud viie komisjoni töös,
et vahetada tekkinud mõtteid
ja arvamusi.
Nõupidamisel osalesid Valdis
Toomastile lisaks Jüri Tümanok, Tõnu Urva, Tiit Isop, Riho

Juhtivkomisjon: Valdis Toomast, Harry Pajundi, Signe
Laar, Meelis Telliskivi, Tõnu
Urva, Jekaterina Tikerpuu
Finants-, majandus- ja arengukomisjon: Meelis Telliskivi,
Tiit Isop, Ingrid Niid, Tõnu
Urva
Hariduskomisjon: Madis Mil-

ling, Margit Ots, Jüri Tümanok, Kristi Kruus
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: Matti Nappus, Erki Kuld,
Jüri Tümanok, Heli Joon
Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjon: Virko Raagmets,
Riho Johanson, Jüri Tümanok,
Evelin Povel-Puusepp

Johanson, Signe Laar, Matti
Nappus, Harry Pajundi, Evelin
Povel-Puusepp, Virko Raagmets, Meelis Telliskivi, Heli
Joon, Ingrid Niid ja Erki Kuld.

Koosolek tõdes esmalt, et
läbirääkimiste juhtivkomisjon
jõudis olulise tulemuseni, kui
leppis kokku, et uue valla keskus on Saue linn.

Koosolekust osavõtjad pooldasid läbirääkimiste jätkamist
ja valdavalt ka ühinemist.
Vaadates tulevikku, ei seatud
kahtluse alla ühinemise vajalikkust Saue vallaga. Esines
üksikuid eriarvamusi Nissi ja
Kernu valla suhtes.
Suurvalla pooltargumentidena tuli koosolekul muuhulgas esile suurem kompetentsus teenuste osutamisel ja
enamate pädevate ametnike
olemasolu.
Valimisringkonna moodustamise osas käis nõupidamine
läbi poolt- ja vastuargumendid. Seisukohta ei võetud, kas
peaks olema üks ringkond või

igas omavalitsuses oma. Küll
on ühinemisläbirääkimiste
juhtivkomisjon hetkel jäänud
seisukohale, et on üks valimisringkond ja volikogu tuleb
27-liikmeline.
Läbirääkimistel osalevad
Saue linna esindajad pooldasid, et tekkiva suurvalla nimes
esineks sõna „Saue“, ja otsustasid teha ettepaneku, et uue
valla nimi võiks olla Saue vald.
Koosolekul lepiti kokku,
et kõik Saue Linnavolikogu
fraktsioonid saavad võrdse
võimaluse kirjutada ühinemisläbirääkimistest Saue Sõnas,
avaldades mõtteid ja arvamusi
selle kohta.

Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi ehitus- ja
planeerimisvaldkonna juhi ametikohale
Eesmärk: linnaruumi ja taristute areng vastavalt arengukavale ja planeeringutele.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

◊

Peamised tööülesanded:
Planeerimis-, ehitus- ja maakorraldusvaldkonna juhtimine, sh
◊ osalemine linna arengukava
ja eelarve koostamisel oma
valdkonna piires;
◊ alluvate töö korraldamine ja
kontroll;
◊ üld-ja detailplaneeringute
menetluse korraldamine;
◊ planeerimisseadusest ja
ehitusseadustikust, maakorraldusalastest õigusaktidest
ning ühisveevärgi- ja kana-

◊

◊
◊
◊
◊

lisatsiooniseadusest tulenevate ülesannete täitmine;
oma pädevusse kuuluvatele
kirjadele, avaldustele ja teabenõuetele vastamine ning
vajadusel neist tulenevate
küsimuste esitamine linnavalitsusele;
ehitus- ja planeerimisalaste
eelnõude koostamine ning
nende esitlemine linnavalitsuse ja volikogu istungitel;
valdkonna järelevalve korraldamine;
tegevusaruannete koostamine oma valdkonna piires;
oma valdkonna riigihangete
menetluse korraldamine;
linnavalitsuse liikmete nõustamine oma valdkonna piires.

Kandidaadilt eeldame:

Kasuks tuleb:

Tingimused ja lisainfo:

◊ kõrgharidust vähemalt
magistrikraadi tasemel;
◊ vähemalt tehnikavaldkonna
rakenduskõrgkooli haridust;
◊ vähemalt viieaastast töökogemust juhina;
◊ finantsaruannetest ja eelarvest arusaamist;
◊ arvuti kasutamise, teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
◊ algatusvõimet, sihikindlust,
meeskonnaliikmete motiveerimisoskust, kohusetundlikku
suhtumist töösse, täpsust,
pingetaluvust;
◊ eesti keele oskust kõrgtasemel.

◊ töökogemus riigi- või
kohaliku omavalitsuse
asutuses;
◊ tööülesannete täitmiseks
vajalike õigusaktide tundmine;
◊ B kategooria juhilubade olemasolu;
◊ võõrkeelte oskus.

Kandideerimiseks palun
saata e-posti aadressile keiu.
kiisler@cvkeskus.ee digiallkirjastatult:
◊ taotlus koos ametniku teenistusse võtmist välistavate
asjaolude kinnitusega;
◊ elulookirjeldus;
◊ motivatsioonikiri;
◊ haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Omalt poolt pakume:
◊ huvitavat tööd arenevas
omavalitsuses;
◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
◊ konkurentsivõimelist töötasu ja puhkust 35 kalendripäeva;
◊ meeldivat töökollektiivi.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 17.07.2015.
Kontaktisik:
Jekaterina Tikerpuu,
telefon 6790179,
jekaterina.tikerpuu@saue.ee.

Tasub teada
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Riikliku toimetulekutoetuse
taotlemise kord
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Aluseks on sotsiaalhoolekande,
2015. aasta riigieelarve ja elamuseadus ning Saue linnavolikogu
21. mai 2015 määrus nr 26 „
Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine“.

T

oimetulekutoetust on
õigus taotleda üksi
elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti
Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja
kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud
Saue linn.
Toimetulekutoetust on
õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu
netosissetulek pärast eluruumi
alaliste kulude mahaarvamist
kohaliku omavalitsuse volikogu
kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
1. jaanuarist 2015 on
toimetulekupiir 90 eurot esimese pereliikme ja iga alaealise pereliikme kohta ning 72
eurot iga järgmise täisealise
pereliikme kohta. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik
perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat
sotsiaaltoetust 15 eurot. Kui
alaealine perekonnaliige saab
toimetulekutoetuse taotlemise
kuul 18-aastaseks, loetakse ta
alaealiseks.
Toimetulekutoetuse määramisel
loetakse perekonnaliikmeteks
samas eluruumis elavad ühise
majapidamisega:
1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased
(st lapsed ja lapselapsed ning
vanemad ja vanavanemad);
3) muud isikud, keda seob
ühine kodune majapidamine.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu kuni 24-aastane põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses
õppes õppiv õpilane ja kuni
24-aastane täiskoormusega
või osakoormusega ülikoolis,
rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses õppiv üliõpilane
juhul, kui tema rahvastikure-

gistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku
perekonnaliikmete elukoha
aadressiandmetega.
Kuni 24-aastasel õpilasel,
kes õpib põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
statsionaarses õppes, ja kuni
24-aastasel üliõpilasel, kes
õpib täiskoormusega või osakoormusega ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses ning kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressiandmed ei lange
kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on
õigus saada toimetulekutoetust
enda rahvastikuregistrijärgse
elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekonnale
määrati toimetulekutoetus eelmisel või jooksval kuul.
To i m e t u l e k u t o e t u s e
esmakordsel taotlemisel või
andmete muutumise korral
esitab taotleja lisaks avaldusele
kirjaliku loetelu, milles on
nimetatud järgmised taotleja
enda ja tema perekonna
kasutuses või omandis olevad
esemed: kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; sõidukid
liiklusseaduse tähenduses;
väärtpaberid väärtpaberituru
seaduse tähenduses.
Toimetulekutoetuse arvestamise
aluseks on üksi elava isiku
või perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu netosissetulek,
jooksval kuul tasumisele
kuuluvad alalise eluruumi
alalised kulud ja kehtestatud
toimetulekupiir.
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT = (EK + TP) –S. TT - toimetulekutoetus, EK - eluasemekulud kulude piirmäärade
ja normpinna ulatuses, TP
- perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna
sissetulek (tulud).
Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise
aluseks võetakse toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva
kuue kuu keskmine sissetulek.
Toimetulekutoetuse taotleja
esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks
valla- või linnavalitsusele, kelle
haldusterritooriumil asub tema
tegelik elukoht. Avaldusele
lisatakse dokumendid, mis

tõendavad üksi elava isiku või
perekonnaliikmete eelmisel
kuul saadud netosissetulekuid
ja makstud elatise suurust. Kui
mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab
toimetulekutoetuse taotleja
selle suurust oma allkirjaga.
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel
kaetakse ka eluruumi alalised
kulud, siis lisab ta avaldusele
dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust
ja need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;
2) jooksval kuul tasumisele
kuuluvaid eluruumi alalisi
kulusid.
Perekonna sissetulekute hulka
arvatakse kõik perekonna
tulud, mis ei ole erandina
seaduses välja toodud: töötasu, vanemahüvitis, elatis,
elatisabi, töövõimetuslehe
alusel makstav hüvitis, pension
(kõik pensioni liigid, k.a
toitjakaotuspension), ametlik
hooldajatoetus, üksi last
kasvatava puudega vanema
toetus, riiklike peretoetuste
seaduse alusel makstavad
toetused (v.a kolmanda ja
järgneva lapse lapsetoetus),
töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, tulu ettevõtlusest
ja individuaalsest tööalasest
tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel),
tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest, tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist, stipendiumid,
välja arvatud tööturuteenuste
ja -toetuste seaduse alusel
tööturukoolitusel osalemise
korral makstav stipendium,
õppetoetus, honorarid, intressid krediidiasutustelt ja
hüvitusfondidelt, muud sissetulekud ja tuludeklaratsiooniga
tagastatav tulumaks.
Sissetulekute hulka ei arvata:
◊ ühekordseid toetusi, mida
on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele
makstud riigi- või kohaliku
eelarve vahenditest;
◊ kohaliku omavalitsuse
üksuse õigusaktide kohaselt
perekonna sissetulekust
sõltuvaid või konkreetse
teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku

◊

◊
◊

◊

◊

◊

omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi
toetusi (1. juunist 2015);
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja
arvatud puudega vanema
toetus;
riigi tagatisel antud õppelaenu;
tööturuteenuste ja -toetuste
seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest
makstavat stipendiumi ning
sõidu- ja majutustoetust;
õppetoetuste ja õppelaenu
seaduse alusel makstud
vajaduspõhist õppetoetust,
vajaduspõhist eritoetust ja
õppeasutuse moodustatud
eritoetuse fondi vahenditest
makstud toetust;
riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat
kolmanda ja iga järgmise
lapse lapsetoetust 45 euro
ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
vajaduspõhist peretoetust.

Lisaks nimetatule võib linnavalitsus üksi elava isiku või
perekonna sissetulekute hulka
mitte arvata sihtotstarbeliselt
makstud stipendiume ja konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi.
Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige
saab sissetulekuid, mis on
makstud mitmeks kuuks ette
või tagantjärele, võib toimetulekutoetuse arvestamise aluseks
võtta taotlemisele eelnenud
kuue kuu keskmise sissetuleku.
Toimetulekutoetuse määramisel
on eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:
1) omandiõigus eluruumile;
2) liikmelisus elamuühistus
(-kooperatiivis);
3) leping, mille alusel isikul
tekib õigus kasutada eluruumi
või ühte osa eluruumi kasutusele andja eluruumidest, välja
arvatud pereliikmete endi
vahel sõlmitud leping;
4) leping, mille esemeks on
eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja mille riik,
kohaliku omavalitsuse üksus
või muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt
elamu haldamiseks asutatud
eraõiguslik juriidiline isik on
oma seadusest tulenevate
ülesannete täitmiseks andnud
kasutamiseks elamispinda
hädasti vajavale isikule või

haridust omandavale isikule,
samuti eraõigusliku juriidilise
isiku eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud leping;
5) asjaõiguslik leping elamispinna kasutamiseks (isiklik
servituut), välja arvatud leping,
mis on sõlmitud pereliikmete
endi vahel.
Toimetulekutoetuse määramisel ei ole eluruumi kasutamise
õiguslikuks aluseks hotellitüüpi majutusettevõtte ruumi,
puhkamiseks mõeldud ruumi
või hoolekandeasutuse ruumi,
välja arvatud toetatud elamise
teenuse osutamise käigus teenust saama õigustatud isikuga
sõlmitud hoolekandeasutuse
ruumi, kasutamise leping.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks kohaliku
omavalitsuse volikogu kehtestatud eluaseme kulude piirmäärade ulatuses arvesse jooksval
kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud.
1. juunist 2015 kehtestas Saue
Linnavolikogu uued eluaseme
kulude piirmäärad:
1) üür kuni 5 eurot eluruumi
ruutmeetri kohta kuus;
2) korterelamu haldamise
kulu, sealhulgas remondiga
seotud kulu kuni 2 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse
kulu kuni 2 eurot eluruumi
ruutmeetri kohta kuus;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus
kuni 3m3 elaniku kohta kuus;
5) soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumus kuni 1,5m3 vee soojendamiseks elaniku kohta kuus;
6) tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
7) tsentraalse kütteta eluruumides, olenemata tegelikult
tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus,
puit või elektrienergia), kuni
4 eurot eluruumi ruutmeetri
kohta kuus ajavahemikul 1.
septembrist kuni 31. maini;
8) tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna
põhitariifi alusel statsionaarse
elektripliidi puhul 100 kWh
elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub
kuni 20 kWh kuus;
9) tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna
põhitariifi alusel gaasi või

19. juuni 2015 Saue Sõna
tahkel kütusel pliidi puhul 80
kWh elaniku kohta kuus, iga
järgmise elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh kuus;
10) tarbitud elektrienergia
maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel elektriboileri puhul 100 kWh elaniku kohta kuus, iga järgmise
elaniku kohta lisandub kuni
20 kWh kuus;
11) majapidamisgaasi maksumus;
12) maamaksukulu, mille
arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
13) hoonekindlustuse kulud
kuni euro eluruumi ruutmeetri
kohta kuus;
14) tegelik olmejäätmete veotasu.
Alalise eluruumi alaliste
kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata
toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele
kuuluvate alalise eluruumi
alaliste kulude hulka ja see ei
kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Üüri
ei võeta toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse, kui
üürileandjaks ja üürnikuks
on eraldi eluruumides elavad
omavahel abielus olevad isikud
või esimese või teise astme
alanejad ja ülenejad sugulased.
Linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:
1) töövõimelisele alates
18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes
ei tööta ega õpi ja kes ei ole
ennast Eesti Töötukassas
töötuna arvele võtnud või on
rohkem kui ühel korral ilma
mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tööotsimiskava täitmata või keeldunud pakutud
sobivast tööst või osalemast
linnavalitsuse korraldatavas
iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või
õppeprotsessis;
2) kui toimetulekutoetuse
taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abivajaval alanejal või ülenejal
sugulasel, kes ei ole võimeline
ennast ise ülal pidama, on
õigus elatist saada, kuid kes
keeldub elatise saamise kohta
dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
3) kui linnavalitsuse vastav
komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis
olevad vallas- ja kinnisasjad
tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad
elatusvahendid.
Täiendav informatsioon Saue
Linnavalitsuse sotsiaalabispetsialistilt Meeli Kallaselt telefonil 6790176 või
meeli.kallas@saue.ee.

Tasub teada
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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 õpi-

lased, 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.

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.

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.

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.

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.
Õpilased, 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.

Kultuur
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Saue Simmajad meeste tantsupeol
Kairi Kümnik
Meeste tantsupidu „Kolm“
6.-7. juunil Rakveres ühendas
tantsides tervikuks keha, hinge
ja vaimu, mida sümboliseerib
käejoontega peopesa, mis on
nagu tantsumustrid looduna
läbi elutantsu.
Koos õpetajate ja rühmade
saatjatega oli peol osalejaid
3280, tantsurühmi kokku 337.
Teiste seas olid tantsimas
B-rühma repertuaari Saue Simmajate mehed uhketes sinistes
kuubedes ja uutes viltkaabudes, mille soetamist toetas
Saue linn. Nendega koos esinesid Saue Gümnaasiumi 3.-4.
klassi ja 5.-6. klassi poisid.
Esitusele tulnud repertuaar
oli selle peo tarvis loodud uuslooming: tantsiti nii meheks

olemisest, jõu katsumisest,
neidude järele õhkamisest,
viina võtmisest ehk siis meheks
kasvamisest ja olemisest.
Kui paljud esitusele tulnud
tantsud jõuavad teistele pidudele, näitab aeg. Kui hinnata
aga publiku reaktsiooni, pani esimestest taktidest alates hoogsalt
kaasa elama „Isade polka”, kus
esinesid ka meie mehed koos
3.-4. klassi poistega, või „Viltu
võttes” - see punastes aluspükstes tants A-rühmadelt - ja
„Hakake” C-rühmade esituses.
Samas toon välja ka B-rühmade „Kuu kosilased”, mis haaras minimalismi ja esteetikaga.
Ei tantsitud vaid staadionil.
Õhtuti sai jalga keerutada peotelgis, kus esinesid Karl-Erik
Taukar ja tema bänd, Meie
Mees, Elina Born ja Stig Rästa,

Saue Simmajate mehed esinesid meeste tantsupeol koos Saue Gümnaasiumi 3.-4. klassi ja 5.-6. klassi poistega.
Foto: Malle Liiv

Liis Lemsalu ja Hellad Velled.
Mehed ja poisid on oma
tantsud selleks korraks tantsi-

nud, sügav kummardus teile,
juhendajad Ulvi Mägi, Malle
Liiv ja Maret Kärner.

Nüüd on aasta pärast Jõgeval järge ootamas naiste tantsupidu „Mehe lugu”.

Astuge sisse! Võti on mati all!
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
juhataja
Saue Kodu-uurimise Seltsing
on igal kevadel jutustanud linnarahvale ja külalistele mõne
visuaalse loo. Olgu selleks
pilguheit Saue ajalukku, Eesti
rahvakultuuri kajastamine või
hoopis läbilõige mõnedest esemetest läbi aegade. Tänavusel,
kolmeteistkümnendal kevadel
pakub seltsing linnaraamatukogus vaatajaile näituselugu
ustest, lukkudest ja võtmetest.
Väljend „võti on mati all“
on levinud mitmel pool maailmas ja sümboliseerib eelkõige
pererahva külalislahkust, aga
ka usaldust tulija suhtes. Viimasel ajal on fraas küll käibel
ka iroonia väljendamiseks varguse või varaste hõlpsa ligipääsu kirjeldamisel.
Näib, et lause on muutuvas
ajas paindlikult vastu pidanud!
Võtmest mati all on loodud
erinevates keeltes laule, luuletusi ja kirjatöid, mis interneti
vahendusel kättesaadavad,
kuid selle kõrval ei õnnestunud koduloolastel näituse
ettevalmistamise käigus välja
selgitada, mis keelest väljend
algselt pärineb.

Nauditavat värviküllast elamust pakuvad Made Kaarese kvaliteetsed
ja suurepäraselt kadreeritud fotod põnevatest ja ilmekatest ustest üle
maailma. Fotod: Birgit-Helis Heinsalu

reguleerimiseks ja telegrafeerimiseks. Muusikas tähistab võti
noodijoonestiku alguses olevat märki, mis määrab teatud
helikõrguse noodijoonestikul.
Võti märgib ka erinevaid märgusõnu, asju või toiminguid,
millest sõltub millegi lahendus,
otsus või saavutus.
Näitusekülastajail ei õnnestu
märkamatult mööduda vanast
uksest, mille lukuaugust terendab aegadetagune ämblikuvõrk

Vanarahvas uskus, et ukse ette
asetatud (ahju)luud hoiab
õnnetused majast ja selle asukatest eemal.

Luud ukse ees hoiab õnnetused eemal

Eesti keele seletav sõnaraamat annab võtmele neli
põhitähendust

Maapiirkondades üle Eesti oli
võtmega lukustatav uks veel
eelmiselgi sajandil haruldane.
Maal tavatses pererahvas ukse
ette luua asetada, mis andis
tulijale mõista, et elanikke
pole kodus. Ukse ees oleval
luual on lihtsa teavitamise kõrval ka kaitsesümboli tähendus.

Eelkõige on võti vahend luku
avamiseks ja sulgemiseks. Ja
lukke leidub pea kõigel, alates
mõne ruumi uksest raamatute
ja käeraudadeni välja. Võti
on ka töövahend erinevate
mutrite kinni- ja lahtikeeramiseks, vedruga mehhanismide
üleskeeramiseks, pillikeelte

Võtmete ja lukkudega on
seotud mitu valdkonda
Näituse ettevalmistamise ajal
kaardistasid koduloolased mitmeid valdkondi, mis eelkõige
võtmete ja lukkudega seotud.
Näitusekülastaja leiab eest erinevate aegade võtmeid-lukke,
mis kunagi ees olnud koduuksel,
garaažil, autol, kapil ja mujal;
jämedaid kette ja lukke, millega
on lukustatud rattaid; võtmeid,
millega pikanäpumehed on
muukinud lahti seifide lukkusid.
Kahekümnendal sajandil
on tabaluku kinnitamisest sillapiirdele saanud armunute
ja abiellujate traditsioon, mis
annab tunnistust liidu igavesest püsimisest. Armulukkude
kinnitamise kombe tõttu on mit-

med sillad üle maailma muutunud eluohtlikuks. Lugejaile tuleb
ehk ette Pariisi võimude äsjane
otsus eemaldada armulukud
Pont des Artsi sillalt. Samamoodi
on talitatud ligemalgi, näiteks
Keila-Joal. Kombetutvustusena
on seltsing sellele näitusel siiski
väikese ala trepipiirdel eraldanud.

Näituse olulise osa moodustavad ka uksed
Nauditavat värviküllast elamust pakuvad Saue Huvikes-

kuse õpetaja Made Kaarese
kvaliteetsed ja suurepäraselt
kadreeritud fotod põnevatest ja
ilmekatest ustest üle maailma.
Näitusekülastajail ei
õnnestu märkamatult mööduda ka vanast uksest, mille
lukuaugust terendab aegadetagune ämblikuvõrk. Uks pärineb
Käesalu mõisast ja tõsteti sealt
1970. aastatel remonti tehes
välja. Tegu pole küll mõisa
ehitusaegse uksega, ent selle
vanuseks hindavad koduloolased umbes 70 aastat! Astuge
aga uksest sisse ja sukelduge
meeliköitvasse uste, lukkude ja
võtmete maailma.
Võti on mati all olemas
Saue Linna Raamatukogu
lahtioleku aegadel: suvekuudel esmaspäeval, teisipäeval
ja neljapäeval kella 10-18,
kolmapäeval kella 10-19 ja
reedel kella 10-17. Laupäeval
ja pühapäeval on raamatukogu
suletud. 1. septembrist on raamatukogu avatud tavaaegadel
esmaspäevast reedeni kella
10-18 ja laupäeval 10-17.
Näitus ootab lahkelt uudistama kuni 22. septembrini.
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Huvikeskuse kunstilaager pakkus uusi
elamusi
Virve Laan
Huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse kunstistuudio ringide õpilased veetsid
toredasti aega 8.-10. juunil
kunstilaagris Kloogarannas.
Laagripäevad pakkusid
mitmesugust tegevust ja uusi
elamusi. Tegime maakunsti ehitasime hiidsipelgapesi ja
punusime puude vahele niidist
ämblikuvõrke -, mängisime
sportlikke mänge ja maalisime.
Erinevate asjade meisterdamisele kulus kõige rohkem
aega. Otsisime ümbruskonnast sobivaid looduslikke
materjale. Nöörid-lõngad,
traadid ja muu vajalik oli meil
endal kaasas.
Igaüks läks koju mitme
punutud randme- ja peapaelaga, leidlikult meisterdatud
dekoratiivsete putukate ja lustaka värvilise võtmehoidjaga.
Vaatamata jahedale meretuulele, jätkus entusiasmi
toredate liivaskulptuuride
tegemiseks.

Vaatamata jahedale meretuulele, jätkus entusiasmi toredate liivaskulptuuride tegemiseks

Kunstilaagri lapsed Keila-Joa lossi treppidel

Kunstielu vaheldus sportlike
mängudega, sest mis suvi see
on, kui väljas liikuda ei saa.
Õhtuid sisustasid seltskondlikud mängud ja muinasjuttude lavastamine ning lõpetasid jalutuskäigud mere äärde
päikeseloojangut vaatama.
Ilmad olid küll jahedavõitu,
kuid päikeselised ja kõik plaanitu sai tehtud.

Teel kunstilaagrist Sauele
tegime bussireisi Keila-Joale.
Käisime lossiekskursioonil ja
vaatasime giidi juhendamisel
üle kõik värskelt restaureeritud kambrid ja saalid. Koju
tagasi sõitsime uute kogemuste ja teadmiste võrra rikkamana.
Head suvevaheaega kõigile!
Kohtume taas septembris.

Ujub või upub?
Anu Vananurm
Algklasside õpetaja
Pärast kooliaasta lõpuaktust
3. juunil startis Saue Gümnaasiumi eest kaks bussi
preemiareisile ligi kaheksakümne viie 2.-4. klassi õpilasega, kellel tunnistusel kõik
viied ja hoolsus ning käitumine eeskujulikud. Reisi sihtkoht oli Tallinna Lennusadam,
kus tublisid õppureid ootas
ees inforohke ekskursioon ja
väljapaneku „Ujub või upub“
külastus.
Lapsed tutvusid erinevate
veesõidukite ja meremiinidega,

Enam kui 80 viielist 2.-4 klassi
õpilast käis preemiareisil Tallinna
Lennusadamas. Foto: Anu Lauri

Lennusadamas uudistamise
teenisid sel korral väga hea
õppimise eest välja:
Leela Mia Auväärt, Edvard
Horuẑenko, Gloria Põllu, LiisMarleen Linn, Tessa Iljas,
Simon Tihvan, Merit Telliskivi,
Crislyn Laks, Brigitta Ploom,
Tristan Paas, Mattias Reisman, Uko Nõulik, Mati Vettner, Laura Toomsalu, Arabella
Reisberg, Romet Morell, Laura
Liisa Sillar, Marleen Kask, Mirtel Kõluvere, Karoliina Eerme,
Carl Ciaran Eesoja, Kenneth
Leonard, Triin Trampärk, Eva
Vlassova, Kirke Kuusk, Mar-

tin Riimaa, Hendrik Rohtoja,
Liisa-Lotte Vesk, Edeli Hain,
Nataly Karu, Berit Laar, Lisette Oja, Timo Kaarus, Andreas
Kaevats, Robin Rebane, Brigitta Avalo, Liise Lotte Elmi,
Rasmus Kuuse, Emma Laul,
Luise Lota Niitenberg, Anita
Pihl, Markus Sirts, Mattias
Donner, Gert Matthias Eljas,
Eva Mai Rae, Marili Pender,
Eliise Marie Junkur, Desiree Tikko, Kert Kaspar Kirss,
Aleks Andrejev, Victoria Mets,
Kaisa-Maria Oll, Liisa Veske,
Elis Rosenberg, Risto Koort,
Laura Kristiina Edesi, Maik

külastasid allveelaeva Lembitu, proovisid, kui keeruline
on välja saada uppumisohus ja
juba kreeni kaldunud laevast
ning tundsid tuulegeneraatoris
tõeliselt tugevat tuult.
Põnevust ja avastamist
jagus kolmeks tunniks.
Teie kõik - võite endi üle
uhkust tunda! Võib kindel
olla, et teie ujute igast olukorrast välja. Puhake suvel
korralikult ja alustage sügisel
täpselt sama edukat uut kooliaastat!
Mõnusat suve soovivad teile
Saue Gümnaasiumi algklasside
õpetajad.
Arro, Rosanna Elisa Rikka,
Tuule Mari Kuningas, Kerstin
Kippar, Karel Eerme, Markus
Einberg, Hannabel Kumpan,
Eva-Maria Oberg, Andra Ojapõld, Norton Reintam, Grete
Soon, Marii Anett Soots, Karoliina Kollom, Sonja Koidu,
Stella Maris Liiva, Katariina
Tõnismäe, Mia Johanna Paas,
Kertu Saar, Helene Vainumets,
Gregor Prints, Reimond Hüvonen, Markus Anton, Helena
Raivo, Cassandrah Eesmaa,
Anu-Li Aruvald, Eva-Lotta
Ernits, Mona Michal, Lisete
Roasto, Sandra Sillaots.

Maalimine on täies hoos. Fotod: Virve Laan

Tunneme loodust,
leiame raja
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi esindas
2. klasside loodusmängus
„Tunne loodust, leia rada“
kaks kolmeliikmelist võistkonda. Mäng sai teoks päris
õppeaasta lõpus, 28. mail
Alavere Põhikoolis.
Lapsed pidid kaardi järgi
metsas orienteeruma ja vahepunktides erinevaid ülesandeid lahendama, tundma
linde ja loomi, taimi ja kirjanikke ning lõhna ja kompimise järgi erinevaid puid
tuvastama.

Uhkusega teatame, et
Saue Gümnaasiumi 2.c
klassi võistkond koosseisus
Mati Vettner, Karoliina Eerme
ja Arabella Reisberg saavutas
loodusmängus auväärse esimese koha!
2.c klassi võistkond, kuhu
kuulusid Thor Härm, Crislyn
Laks ja Tristan Paas, jõudis
6. kohale.
Pärast võistlust veetsid
lapsed seiklusrajal turnides
vahvasti aega.
Õpilasi valmistasid loodusmänguks ette õpetajad
Lea Jaansoo ja Hellen Floren.

Saue Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond saavutas loodusmängus „Tunne
loodust, leia rada“ auväärse esimese koha. Vasakult: Karoliina Eerme,
Arabella Reisberg ja Mati Vettner. Foto: Lea Jaansoo
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Vahetusõpilasena Saksamaal:
iga päev on kink, mille lahtipakkimiseks
on tervelt 24 tundi
Kersti-Liis Vimm, Sarah
Raichmann

K

ersti-Liis Vimm ja
Sarah Raichmann
on kaks noort sauelast, kes 2014. aasta
augustis Tallinna lennujaamas
puhtjuhuslikult kohtusid.
Läbi organisatsiooni Youth For
Understanding (YFU) vahetusaastaprogrammi olid mõlemad
teel Saksamaale, kus nad
veetsid järgnevad 11 kuud
kohalikus vahetusperes.
Saksamaal elasid nad erinevates linnades üksteisest väga
kaugel ning võtsid varasema
keeleoskuseta omaks rolli tüüpilise saksa õpilasena, käisid
regulaarselt koolis, leidsid
sõpru ja omandasid koha võõras peres.
Nad on elanud üle pealtnäha võimatuid situatsioone
ja kogenud ebareaalseid olukordi, mis tunduvad täna kui
meeleolukad seiklusjutud söögilauas jagamiseks.
Kõigile tulevastele vahetusõpilastele soovivad KerstiLiis ja Sarah palju jõudu
ja jaksu, sest isegi kui kõik
tundub olukorrale vastu rääkivat, teavad nad täna, et ka
paigas, mis esmapilgul ei näi
sind sinna üldse tahtvat, on
võimalik kohaneda, ja kui esimene poolaasta on möödas,
kuivõrd kauniks elu seal võib
muutuda.
„Kõik möödub ja nii on iga
päev kink, mille lahtipakkimiseks on sul tervelt 24 tundi.
Seega ärge stressake ja julgege
alati naeratada,“ soovitavad
Kersti-Liis Vimm ja Sarah
Raichmann.
Lisaks neile oli Saksamaal
palju teisi vahetusõpilasi
Eestist ja mujalt maailmast.
Siin aga just Saue tüdrukute
mõtteid Saksamaalt ja Saksamaast - teineteiselt küsides ja
vastates.

augustis. Enne peresse minekut elasin teiste vahetusõpilastega ühes linnakeses, kus
õppisime intensiivselt saksa
keelt, et omada mingitki alust
enne kooliminekut.
Sarah: Saksamaa polnud
minu esimene valik. Algselt sihtisin kaugemale.
Ameerika või Lõuna-Aafrika,
kuna inglise keelt ma juba
valdasin ja seetõttu oli kindel tunne minna. Kui need
valikud rahalistel põhjustel
ära vajusid, kaalusin Prantsusmaad. Taaskord, olles
keelt paar aastat õppinud,
ei tundunud mõte absurdne.
Kui ma kord selleni jõudsin,
oli viimanegi koht kinni ja
ma otsustasin puhtjuhuslikult Saksamaa kasuks. Keelt
polnud ma varem õppinud ja
seetõttu läbisin nagu Kerstigi
Saksamaale jõudes nädalase
keelekursuse.

Kuidas kogusite raha programmitasu katmiseks?
Kersti-Liis: Vahetusaasta jaoks
raha kogumine on alati tõeline
katsumus. Üks võimalus on
muidugi, et perekond maksab
oma taskust kõik, kuid leidub
ka teine – sponsorid. Siinkohal tänan Saue linna, kes oli
üks minu toetajatest. Kuid
sponsorite otsimine ei olnud
niivõrd lihtne, kui ma arvasin. Tagasi vaadates oleksin
pidanud olema asjalikum ja
rohkem tegema. Õnneks sain
tänu perele raha kokku.
Sarah: Sponsoritega tegelemine nõuab aega ja motivatsiooni, mis mul sel hetkel oli
suures defitsiidis. Kuigi programmitasu on esimene asi, mis
piirab noort, valimaks riiki, mis
talle ehk tõesti huvi pakub, on
see ka viimane faktor, mis valitud riiki minekut piirab. Kuidagi jõuab ikka kohale ja eks

meil ole siis hiljem terve eluaeg oma tänulikkust näidata.

Kas olete märganud kultuurilisi erinevusi Eestiga
võrreldes?
Kersti-Liis: Üks tõsine erinevus
on söök ja kõik, mis puutub
kokku söömiskultuuriga.
Saksamaal on leival ja saial
väga tähtis osa päevas. Hommikusöögiks on tavaliselt alati
leivavalik koos erinevate juustude ja sinkidega ning kõige
muuga, mida leivale määrida
on võimalik. Samuti on õhtusöögiks tihti leib.
Enamasti süüakse sooja
toitu ainult lõunaks. Minu
jaoks oli see alguses väga harjumatu, kuid enam pole probleemi. Kõht jäi ainult natuke
tühjaks, kui kogu õhtusöök
leivast koosnes.
Kuid muidugi ma ei väida,
et terve Saksamaa teeb asju

nii, sest iga pere on omamoodi
erinev. Näiteks sööb minu pere
saia koos juustu ja moosiga.
Tundub vale kooslus, kuid
maitseb imehästi.
Sarah: Leiba sööb ka minu
vahetuspere - julgen ma ehk
öelda -, et liiga palju. Lisaks
aga toidule, on märgata ka
muud, mis võib-olla alguses
võõras tundub. Mul endal on
kohaliku pere ja sõprade näitel
silma jäänud, et vastuse leidmine üleskerkinud küsimusele
on väga oluline.
Kui küsimus vestluses üles
kerkib, püsivad kõik samal teemal, kuni keegi korrektse vastuse üles leida suudab - seda
kas intensiivse mõttekäigu
teel või tõesti internetist ja
raamatutest otsides või kellegi
targema käest küsides.
Sellest tulenevalt lahenevad
aga organisatoorsed probleemid kergelt ja ka kooliõpe on

Kaunid Saksa rahvarõivad ja Kersti-Liis sõbrannadega. Foto: Isin Ecevit
Kersti-Liis keelelaagris koos teiste noorte eurooplastega. Foto: Karel Külm

Miks valisite sihtriigiks just
Saksamaa?
Kersti-Liis: Kuna Lõuna-Ameerika riigid mulle
väga huvi ei pakkunud, otsustasin jääda Euroopa piiresse.
Otsuse tegin keele järgi.
Saksa keel on tõesti suur
keel maailmapildis ja minu
jaoks on see alati kõlanud
ilusasti, nii et miks ka mitte.
Minu programmi kuulus ka
kolmenädalane keelelaager

Kersti-Liis (paremal) perereisil Pariisis, pildil vahetusõe Deikega.
Foto: Deike Moskopp

Kersti-Liis saab osa Saksa rahvaspordikultuurist. Foto: Deike Moskopp
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Pealtnäha süütu väide pani
kõiki seda kuulnuid mõtlema,
kas ma äkki homoseksuaalne
olen, sest sõna Freund / Freundin (sõber / sõbranna) tähendab ka poiss- või tüdruksõpra.
Viimased, kes kuulsid kunagi
mind nii ütlevat, said õige selgituse alles hiljuti, olles olnud
sinnani üsnagi veendunud minu
seksuaalorientatsioonis …

Millised on ootused vahetusaasta lõpule?

Sarah Saksamaa kultuurimuuseumi uudistamas.
Foto: Wolfgang Ambrosch

Sarah perega matkal Šveitsi Alpides. Foto: Paul Neff

Sarah tähistab 18. sünnipäeva kohalike sõpradega.
Foto: Sarah Raichmann

Sarah vahetusõe Theresaga mäe tipus. Foto: Sarah Raichmann

ülesehitatud lihtsatel, konkreetsetel meetoditel, kuidas
efektiivseimalt infot leida ja
omandada.

Mis valmistas enim raskust
vahetusaasta jooksul?
Kersti-Liis: Kõige keerulisem
osa vahetusaastast oli muidugi keele õppimine. Algus
oli tohutult raske. Kuna ma
polnud enne saksa keelega
kokku puutunud, oli keeruline
aru saada.
Ka tänu inglise keelele sain
kõik vajaliku räägitud, kuid
alles pärast jõule sain enamjaolt aru, millest inimesed
räägivad. Muidugi mitte kõigist
sõnadest, kuid jutu sisust.
Rääkimine oli ka keeruline:
ei taha ju rumalana tunduda ja
vigu teha, kuid just niimoodi
õpitaksegi. Kaheksa kuu lõppedes oskasin ma kõige tähtsama
ära rääkida ja sain suuremas

osas kõigest aru. Koolis oli
siiski keeruline, sest õppeainete sõnavara on spetsiifiline.
Samuti oli raske inimestega
kontakti saada. Sakslased on ka
kinnised inimesed, võtab ikka
aega kuni klassikaaslastest sõbrad saavad. Muidugi oli mulle
algul suureks takistuseks ka
saksa keele oskuse puudumine,
sest mitte igaüks Saksamaal ei
oska inglise keelt. Palju sümpaatseid inimesi oli mu ümber,
kuid keel oli takistuseks.
Sarah: Ka minu silmis oli keeleõpe kõige raskem, kuid ka
kõige olulisem osa vahetusaastast. Inimesed on erinevad, kuid mulle oli esmatähtis vahetusaastal saksa keel
suhtlustasandil selgeks saada.
Selle eesmärgi saavutasin ma
novembris-detsembris, kuid
pole siiamaani lõpetanud keele
silumist ja edasiarendamist.
Kui mul pere, sõprade, kooli

või kooliväliste tegevustega raskusi esineb, siis tean, et need
tulenevad minu kehvast keeleoskusest - nii hoian ma end motiveerituna, et alati edasi harjutada.
Kuigi vestlesin esimese kuu
inglise keeles, rääkisin ma koolis vaid saksa keelt - ka siis, kui
ma seda ise ei osanud. Seetõttu
lõin ma tõelised sõprussuhted
alles pärast jõule. Tänaseks
olen aga leidnud inimesed, kellega plaanin suhtlema jääda ka
tagasi koju jõudes.

muutunud olen. Seda aga küll,
et igapäevased asjad, nagu
koristamine, nõude pesemine,
vara ülesärkamine ja sõpradele
ajapühendamine, on minu jaoks
täiesti uue tähenduse saanud.
Eriti just viimane, mida pole
ma siiani kunagi väga hinnata
osanud, on Saksamaal väga
oluliseks muutunud. Ma olen
väga ärevil, et koju tulla ja kõigile tuttavatele näidata, kui väga
täiskasvanulik ma tegelikult olla
saan, võin, oskan ja tahan.

Mida on vahetusaasta teile
tulevikuks juurde andnud?

Kas keeleõppe käigus on ka
ebaselgusi tekkinud?

Kersti-Liis: Hetkel ma juba
tunnen, kuidas ma olen inimesena muutunud. Ma näen asju
teisiti, ma näen probleeme
teisiti, mu vaatenurk on paljus
teistsugune kui varem.
Kõige parem näide. Ma elan
Eestis 10 minuti kaugusel koolimajast ja ma vingusin hommikuti, et ei taha jalgsi kooli
minna. Praegu ma sõidan igal
hommikul 10 kilomeetrit jalgrattaga, et kooli jõuda. Ja nüüd
ma olen nii tänulik nende 10
minuti eest, mis mul Eestis on.
Palju on selliseid pisikesi
erinevusi, mille peale pole
kunagi enne mõelnud.
Sarah: Täna on veel raske öelda,
kas ja palju ma iseloomult

Kersti-Liis: Üllataval kombel
on eesti ja saksa keeles väga
palju sarnaseid sõnu. Mul
aga juhtus üks pisike apsakas
päris alguses. Tahtsin perele
oma erilisi oskusi saksa keele
tundmises näidata. Tahtsin
öelda, et Eestis süüakse musta
leiba. Kogemata ütlesin higist
leiba. Saksa keeles on sõna
must (Schwarz ) ja sõna higi
( Schweiss ) pisut sarnased.
Muidugi ma tean nüüd sõnade
erinevust, kuid kõigile tegi see
väike viga hirmsasti nalja.
Sarah: Aasta alguses sattusin ma mainima üht sõbrannat Eestist, alustades lauset
sõnadega: „Meine Freundin...“
(„Minu sõbranna...“).

Kersti-Liis: Kindlasti on suur
soov võimalikult palju korda
saata, käia sõpradega rohkem
väljas, rääkida rohkem keelt ja
võtta kõike, mida võtta annab,
sellest vahetusaastast. See
aasta on tõeliselt uskumatu
kogemus, mis jääb minuga
terveks eluks.
Tagasitulek tekitab minus
väga erinevaid emotsioone.
Vahel on siin väga vahva ja ei
tahaks veel tagasi tulla, kuid
kohati on pisuke ärevus juba
sees, kuidas elu Sauel kulgema hakkab. Eks näis, mida
tulevik endast kujutab.
Sarah: Kuigi mul nimekirja
pole, kriipsutan vaikselt maha
asju, mida ma juba pikemalt
plaaninud olen.
Hiljuti käisin kanuuga sõitmas, varsti lähen Stuttgarti
uudistama ning ehk saab millalgi ka tennist mängitud.
Lisaks on peatselt lähenemas teatrietendus, kus mängin
kaht kõrvalrolli Shakespeare’i
draamas „Suveöö unenägu“.
Meeleolu on igatahes positiivne ja vaatamata kõigele,
mis ma siin olen saavutanud,
olen ärevil kojunaasmisest.

Kui teie vahetusaasta oleks
film, mis oleks selle pealkiri?
Kersti-Liis: Tõenäoliselt üks
kõige rumalam küsimus minu
vahetusaasta kohta, kuid
paneksin sellele nimeks: „Mission impossible: the girl who
couldn’t learn german“. Tõlkes:
„Võimatu missioon: tüdruk, kes
ei suutnud õppida saksa keelt“.
Sarah: „M.E.H - midagi eriti
head“. Emotsioonide tõttu.
Mida ma saavutanud olen, on
mulle siiamaani uskumatu.
Usun, kuigi mulgi on seda hetkel raske hoomata, et see saab
koju tulles selgeks, mida kõike
ma endaga Saksamaalt kaasa
olen võtnud ja ehk ka teistele
edasi anda suudan.
Valmistudes peatselt koju
tulema, on mõlemad vahetusõpilased väga positiivselt
meelestatud. Vaatamata raskele esimesele poolaastale
võõras kultuuriruumis, on nad
leidnud oma koha Saksamaal
ja on väga tänulikud, et said
seda kõike kogeda.

Linnaelu

Saue Sõna 19. juuni 2015

10

Kolm toredat üritust jaanituleplatsil: laste- ja
noortepäev, festival Visioon ja rattaretke finiš
Saue Sõna

S

aue linna laste- ja
noortepäev toimus 6.
juunil juba seitsmeteistkümnendat korda,
tänavugi koos noorte rütmimuusika festivaliga Visioon.
Sel aastal muutis päeva lõpu

omanäoliseks see, et jaanituleplatsil lõpetas Saue linna
ja valla rattaretkel osalenud
enam kui 400 ratturit.

Jaanituleplats ägedaid tegevusi täis
Saue Noortekeskuse telgis sai
pähe näomaalingu. Saue Linna

Lastekaitse Ühing korraldas
üleplatsilise ristsõnamängu.
Kui ristsõna täidetud, oli
preemiaks võimalus pintslisse
panna üks maitsev Naiskodukaitse Saue jaoskonna naiste
küpsetatud pannkook.
Esinesid tantsugrupi SaChe
neiud. Põnevust pakkusid

Saue Taekwondoklubi sportlased. Kauni muusikaga täitsid
lava rahvusvahelise noorte
rütmimuusika festivali Visioon
esinejad.
Oli muudki: kiiking, batuut,
sumomaadlejad, rannavõrkpalliturniir, Kaitseliidu Saue
kompanii tehnika ja masinad,

puhkpilli- ja trummitöötuba,
discgolf, tsirkusetelk ja ronimissein, õpilasvahetusfirma
YFU ja interaktiivne telk „Pane
oma meeled proovile“.
Päeva lõpetas Helsingi
Pop Jazz Konservatooriumi
Big Band Jukkis Uotila
dirigeerimisel.

interaktiivses telgis sai panna oma meeled proovile

Saue Linna Lastekaitse Ühing korraldas üleplatsilise ristsõnamängu

Tantsugrupi SaChe neiud

Saue Taekwondoklubi noored sportlased

Pannkooke küpsetasid Saue naiskodukaitsjad

Saue noorte bänd Attention, Please

Saue kitarriansambel ja vokaaltrio

Sumomaadlejad

Trummi- ja puhkpilli töötuba

Ronimisseinale turnijaid jagus

Finišeerib jalgrattaretk

Helsingi Pop Jazz Konservatooriumi Big Band. Fotod: Sirje Piirsoo
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Saue viiuldajad Cremonas ja Milano Expol
Juta Ross
Saue MK keelpilliosakonna
juhataja
HKO juhatuse esimees
Itaalia kaunis väikelinnas Cremonas, mis on viiulimängijatele
väga tähenduslik linn, sest seal
töötas kogu maailmas tuntud
viiulimeister Antonio Stradivari, leidis 4.-7. juunil aset 10.
Euroopa Orkestrite Festival.
Stradivari nime kandvas
muuseumis võis näha meistri
valmistatud unikaalseid pille.
Viiulite meisterdamise traditsioon on Cremonas aastasadade jooksul säilinud ja
hetkel on linnas umbes 200
pillimeistrite töökoda. Ka praegused pillimeistrid koolitavad
omakorda uusi õpipoisse.
Orkestrite festivalil osales
kokku 22 orkestrit Norrast,
Eestist, Saksamaalt, Itaaliast,
Šveitsist ja Bulgaariast. Iga

Saue viiuldajad esinesid festivalil Cremonas ja Milano Expol. Foto: erakogu

orkester andis ettevalmistatud repertuaariga kontserte
Cremona erinevates kontserdipaikades.
Festivalil harjutas ka seitse
erinevat projektorkestrit, kus
musitseerisid koos mängijad
festivalil osalenud erinevatest orkestritest. Tehtud töö
tulemusi sai kuulata avalikel
kontsertidel. Esitati barokk-,
klassikalist, romantilist, jazz-,
rahva- ja improvisatsioonilist
muusikat.
Saue Muusikakooli õpilased
on Harjumaa Keelpilliorkestris (HKO) mänginud 2003.
aastast, kui orkester loodi.
Osalemine festivalil Cremonas
oli kõikide jaoks suur soov ja
väljakutse. Ettevalmistused
algasid juba 2014. aasta
sügislaagris.
Hoolega harjutatud kavaga
andis HKO neli väga hästi
õnnestunud kontserti, neist

viimase Eesti päeval Milano
Expol. Orkestrit dirigeeris Saue
Muusikakooli puhkpilliosakonna
juhataja Sirly Illak Oluvere.
Eesti paviljoni kaunis saal oli
suurepärase akustikaga. Rohkearvuline publik võttis orkestri
esinemise vastu sooja aplausiga.
Südamlik vastuvõtt korraldajatelt ja kuum ilmataadilt (+35
kraadi) tegid kõikide osalejate
kohalviibimise mõnusaks.
Festivalil osalemine ja
sellele eelnenud töö tõstis
mängijate oskused ja orkestri
kvaliteedi uuele tasemele.
Oluline osa rahvusvahelistel
muusikasündmustel on ka
teiste esinejate kuulamisel, mis
inspireerib ja annab uusi ideid.
Järgmine Euroopa orkestrite
festival toimub 2018. aastal
Norras. Saue Muusikakooli
festivalil osalenud õpetajad ja
õpilased tänavad Saue linna
toetuse eest!

Kõik, mida lapsed läbi pilli, liikumise ja hääle
ütlevad, on õige
Birgit-Helis Heinsalu
Saue Muusikakool on korraldanud loomingu- ja improvisatsioonipäevi juba 18 korda. 7.-9.
juunil osales improvisatsioonilaagris 16 muusikaga tegelevat
õpilast vanuses 8-14 aastat.
Improvisatsiooni puhul on
huvitav see, et iga aasta erineb
eelnevast, sest looming sünnib kohapeal. Looming tuleb
läbi õhu ja saab endale mõtte
instrumendil, hääles, käelises
tegevuses või liikumises. Puuduvad reeglid, mis annab lastele ja juhendajatele rohkem
julgust end vabalt väljendada.
Loomingu- ja improvisatsioonipäevade eesmärk on
üheskoos avaneda loomingulistes hetkedes nii individuaalselt kui grupis, nii pillil ja häälega kui kunstis ja liikumises.
Enda väljendamisel ei ole
valesid vastuseid. Õpilastele
lähenemine on individuaalne,
sest juhendaja tunnetab,
mida laps vajab ning millised
on tema jaoks hetke olulised
teemad, et looming enda seest
üles leida.
Need kolm päeva arendasid
loominguliselt seda, mida juba
aastaid on õpitud. Lapsed said
proovida palju uut ja põnevat.
Jalutasid hommikul metsas
ja kuulasid, millised helid on
looduses. See on vajalik, sest
improvisatsioon algab vaikusest ja lõõgastumisest.

Pilliõpetaja Iljo Toming (keskel) ütles, et tunnid olid põnevad õpilastele ja õpetajatele, sest noodid pole kirja pandud ning tähtsat rolli
mängib meeleolu

Improvisatsioonipäevade
juhendajad olid oma ala professionaalid
Pillitund: Farištamo Susi,
Iljo Toming, Gerli Kirikal
Hääl: Inta Roost
Liikumine: Britt Kõrsmaa
Helindamistund:
Katrin Kvade
Meisterdamine: Riina Lepik

Liikumistunnis tutvustas
juhendaja erinevaid liikumiselemente ja –tasandeid, näitas
lastele, kuidas saab olla liikumises loominguline.

Hea koostöö on laste ja
juhendajate vahel improvisatsioonipäevadel oluline tegur.
Improkoori proovis oli seda
tunda, sest lapsed jälgisid
õpetajat ja ta märguandeid.
Improvisatsioonipäevade
puhul on huvitav see, et õpetajad ei ole kõrvaltvaatajad, vaid
löövad isegi kaasa. Näiteks
pillitunnis mängisid õpetaja ja
õpilane koos klaverit, mis näitas, et nad suudavad teineteist
tunnetada.
Vabadust on enam kui
õppetunnis, sest lastel on
rohkem valikuid enda väljendamiseks. Oluline on see, et

Improvisatsioonilaagris osalevad lapsed oskavad teistega rohkem arvestada, sest tegid kolme päeva jooksul rohkesti koostööd.
Fotod: Birgit-Helis Heinsalu

võimalik oleks raamidest vabaneda. Pilliõpetaja Iljo Toming
ütles, et tunnid on põnevad
õpilastele ja õpetajatele, sest
noodid pole kirja pandud ning
tähtsat rolli mängib meeleolu.
Kõik, mida lapsed läbi pilli,
liikumise ja hääle ütlevad, on
õige. Lapsed muutuvad tänu
improvisatsioonile paindlikumaks, õpivad rääkima, mida
on õppinud, ja on avatud. Nad
oskavad teistega rohkem arvestada, sest teevad koostööd.
Samas saavad nad väljendada
enda arvamust, sest pärast
tundi on arutelu sellest, mida
uut selgeks õpiti.

Laager lõppes omaloomingu kontserdiga, kus osalejad esitlesid, millised oskused
kolme päeva jooksul arenesid.
Lapsed näitasid vabaimprovisatsiooni nii instrumendi kui
häälega.
Küsides lastelt, mida nemad
laagrist arvavad, tuli erinevaid
vastuseid. „Kõige rohkem
meeldis see, et klaveri sees sai
keelega mängida nagu mängiks kitarri,“ ütles Aleksander.
Mark-Henry arvas, et teab tänu
laagrile seda, et muusika ei pea
ainult nootide järgi olema. Max
lisas, et tal on nüüd aimu, kuidas teha lugusid.

Vanem põlvkond
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Päevakeskuse ringid läksid
peoga suvepuhkusele

Senjoriitad tantsuhoos

Kõikide ringide juhendajatele jäi tänutäheks aasta jooksul tehtud töö eest
päevakeskuses kohvipakkidest valminud kaunis kott. Pildil tänab Vokiratta
juhendajat Elena Kalbust (vasakul) päevakeskuse juhataja Liivi Lents.

Saue Päevakeskus
Päevakeskuse ringid läksid
suvitama uhke peo saatel,
mille juhatas sisse linnapea
Tõnu Urva.
Sel korral oli pidu jälle teistsugune kui teistel aastatel.
Pidudele annavad näo ringid, iga uus ring toob esile uue
palge. Tänavu oli tooniandja
näitering, mille juhendaja Virko
Annus lavastas peost terviku.
Iga etteaste vahepala oli
ajatu ja alati ootamatu lõpuga
lugu näiteringilt.
Suur aitäh kõikidele ringijuhtidele: Eve- Mall Saar,

Daamide võimlemine juhendaja Jane Põldmäe taktikepi all

Elena Kalbus, Jane Põldmäe,
Viive Ehrberg, Juha Väliaho,
Gertrud Keerd, Virko Annus

Reis Mulgimaale
13.-14. augustil
Saue Päevakeskus
Esimene päev
Väljasõit Sauelt kell 8 mööda
Pärnu maanteed läbi Pärnu.
Lottemaa (väljast) ja suplus
Reiu rannas, Lodja postijaama
hooned, Kilingi-Nõmme linnake
ja Saarde kirik, Allikukivi koobas, Tihemetsa mõis ja park,
Voltveti kõrtsihoone. Mõisaküla muuseum. Kell 14.45
lõuna Abja-Paluojas, Abja mõis,
August Kitzbergi majamuuseum
Leelis, Halliste ürgorg. KarksiNuia, Ainja järv, Taagepera loss,
Hella Wuolijoe sünnikoht ja
Mats Erdelli kabel Alal, majutus
ja õhtusöök Kopra talus Tuhalaane lähedal (saun, suplus,
soovijatele kanuusõit tiigil).

Teine päev
Karksi mõisapark, linnusevaremed ja viltuse torniga kirik,
Polli mõis, Maimu koobas,
Halliste kirik (ja villa), Õisu
mõis, Kaasiku talu iluaed ja
muuseum, Loodi mõis ja Põrguorg. Kell 14.45 lõuna Intsu
Metsatalus, Siniallikad, Heimtali ringtall, mõis, juustukoda
ja käsitöömuuseum endises
koolimajas, Viljandi, jalutuskäik
lossimägedes, Pärimusmuusika
Ait, kojusõit, Sauele saabume
kell 21.30
Hind 100 eurot. Huvilistel
palume registreeruda Saue
Päevakeskuses. Hinna sees
õhtusöök, kaks lõunat ja kõik
muuseumid. Kohad bussis
maksmise järjekorras.

ja Liivi Lents.
Ilusat puhkust ja kohtume
sügisel jälle!

Vokiratta säravad tantsijad pidu nautimas. Fotod: Maie Särak

Juunikuu sünnipäevalapsed
ELISABETH LÕPP
HARRI RANDLA
SILVA LIIRA
MILVI RAASMANN
ANTS VIKERPUUR
MALLE LENSOMIT
DANIEL MÄRTMAA
KONSTANTIN-HINDRIK
PEEDU
INNA-MAI KRUUP
SILVIA ANNUS
PELAGEJA RIKKO
VAIKE KIPPASTO
HILJA ALLVEE
ELVI TANK
SELMA KOKMANN
GUIDO MILLI
ERGO REINTAM
HELVE-VIVIA
NEUHAUS
KAARIN
VASSILKOVA
ELVINA VEERE
TIIU-IMBI VÄRAVAS

Suvi Saue päevakeskuses
◊ 19. juuli teatrireis Otepääle
A. Ayckbourni komöödiat
„Miljonite lemmik“ vaatama. Mängivad Marko Matvere, Henrik Norman, Merle
Palmiste ja teised. Hind 33
eurot. Maksta saab kuni
30. juunini. Kohad bussis

maksmise järjekorras.
◊ 13.-14. august loodusreis
Mulgimaale. Hind 100 eurot.
Kõik söögid, ööbimine ja
muuseumid hinnas. Maksta
saab kuni 15. juulini.
◊ 3. september loodusreis Läänemaale. Hind 35 eurot.

Palju-palju õnne!
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Päev Vooremaa voortel
Elina Mägi
Päevakeskuse suvetuur on
hooga käima läinud, sellest
andis tunnistust, et 14. mail
oli järjekordseks reisiks üle
40 inimese kokku tulnud. Me
oleme Eestile juba nii palju
ringe peale teinud, et raske on
midagi uut leida. Sel korral oli
meie giid Jaan kokku pannud
Vooremaa reisi.
Esimene peatus oli Piibe
mõisas, mis on ühe meie maalt
võrsunud kuulsa inimese sünnikoht - 28. veebruaril 1792
sündis seal Karl Ernst von Baer.
Mõisast on säilinud vaid
valitseja maja ja ait. Koht on
nii kõrvaline, et sinna eriti ei
sattu. Kuulsat teadlast meenutab vaid kivi.
Kärde rahumajakegi oli
huvitav avastus. Seal sõlmiti
1. juulil 1661 igavene rahu
Rootsi ja Venemaa vahel, see
lõpetas Vene-Rootsi sõja.
Sõitsime mööda Jaan Poska
sünnikodust ja seejärel jalutasime Laiuse ordulinnuse varemetes. Tavapäraselt asetsevad
linnused kõrgel künkal, Laiuse
on aga ehitatud lagedale väljale arvatavalt 14.-15. sajandil. Pika ajaloo vältel on linnus
käinud käest kätte. Liivi sõja
ajal oli venelaste käes, siis
loovutati poolakatele. 1622
vallutasid linnuse rootslased.

Põhjasõja ajal peatus seal
Karl XII. Lõpuks purustati linnus sõjategevuse käigus ja on
praeguseks poolakate abiga
konserveeritud.
Jalutasime Laiuse voorel, mis
on kõrgeim voor - 144 meetrit
üle merepinna -, uudistasime
Laiuse allikat, vaatasime üle
Karli pärna kirikuaias ja 17001701 sõjas langenud rootslastele püstitatud mälestuskivi.
Pikem peatus oli Kuremaal,
kus esmalt käisime 1865 ehitatud ja nüüdseks taastatud
tuulikus. Ronisime tippu ja
vaatasime ümbrust, seejärel
oodati meid juba mõisas, mis
on pärit arvatavalt 17. sajandi
algusest. Tänu sellele, et hoone
oli pikka aega kasutuses koolina, on see väga hästi säilinud.
Praegu leiab mõis kasutust
pidude ja spordilaagrite korraldamisel.
Saalis tervitas meid kohalik lauluklubi „Saue valsiga“,
mida meist ainult vähesed
oskasid kaasa laulda. Selgus,
et üllatuse taga oli Joosep.
Läbi kauni lossipargi jalutades jõudsime Kuremaa järve
äärde ja nautisime võrratut
vaadet. Ja juba oligi kõigile
tuttav Palamuse, mis on leidnud esmamainimist juba 13.
sajandi alguses. Samast ajast
on pärit ka kirik.
Tootsi vanas koolimajas, kus

Päevakeskuse reisiseltskond veetis toreda päeva Vooremaal. . Foto: erakogu

alates 1987. aastast tegutseb
muuseum, saime põhjaliku ülevaate Oskar Lutsust, tema elust
ja loomingust. Lutsu tuntuim
teos on „Kevade“, mida on Eestis lausa 21 korral välja antud.
Imetlesime 1696. aastast
pärinevat kantslit ja altarit
kirikus ning tegime ühispildi
Liblega. Kahjuks ei õnnestunud
apteegist „Punsli õli“ hankida:
see oli juba otsas.
Luual jalutasime 15 hektari
suuruses mõisapargis ja imetlesime puupitsilist piparkoogimaja.
Elistvere mõisa on mainitud
juba 1443. aastal. Kahjuks
on hoonest järel vaid vunda-

ment. Küll on pargis nüüd
tore loomaaed, kus veetsime
terve tunni. Vaatasime puudel
istuvaid ilveseid ja mõmmiku
lõbusat etteastet.
Äksi jääaja keskusesse
jõudsime tund enne selle sulgemist, mistõttu nappis aega,
et 3-korruselise ekspositsiooniga tutvuda.
Imetlesime Saadjärve ja
saime kätte vihmasagara:
tume pilv oli meid juba pool
päeva saatnud.
Lõpetuseks jalutasime Äksi
imposantse kiriku aias. Pühale
Andreasele pühendatud kirik
on ehitatud aastal 1730 ja sai

praeguse ilme 1889. Algselt
oli samal kohal 1430 ehitatud
puukirik, mis sõjas hävis.
Läheduses on ka 1925
püstitatud ja 1989 taastatud
vabadussammas.
Tuntud pastoritest on Äksi
kogudust teeninud August
Wilhelm Hupel aastatel 176063 ja Otto Wilhelm Masing
1815-32. Viimasele on paigaldatud ka mälestuskivi,
autor Endel Taniloo.
Saigi üks tore reis jälle otsa.
Veidi enne Sauele jõudmist
tänasime Tiinat ja Jaani ning
meie tublit bussijuhti Toomast.
Kohtumiseni uutel reisidel!

ligi 6000 elanikku, ei pruugita
sellega arvestada.

ja näiteks foksile hakkas ta laulutaktis kaasa haukuma.
Ligi kolm tundi kestnud aiapidu lõppes ja 31 pidulist asus
koduteele. Kellele ei meeldinud
poolekilomeetrine jalutuskäik
bussipeatusesse, seda aitas
abivalmis Kaire, kes oli valmis
autoga lausa kolm ringi tegema,
et kõik soovijad koju saaksid.
Südamlikud tänusõnad
kuuluvad aiapeo organiseerijatele ja korraldajatele - Maiele,
Tiiule, Ingridile ja Kairele -ning
Saue Linnavalitsusele.

Tammetõru hooaja lõpetas arutelu
ühinemisest ja kontsert
Armand Nagel
Pensionäride seltsingu Tammetõru liikmed saavad kokku
iga kuu viimasel reedel. Alati
on olnud kokkusaamise koht
päevakeskus, väljaarvatud
kord, kui saime Saue mõisaproua kutsel pidutseda mõisas. Et maikuu kokkutulek
on hooaja viimane leidsime,
et see võiks olla pidulikum ja
erilisem.

Rahvasuu ütleb, kes otsib,
see leiab
Ingridil õnnestus lapselaps
Sylviga aia kasutamise osas
kokkuleppele saada. See sobis
meile suurepäraselt, sest eesmärk oli kohtuda Aila küla
elanikega, et arutada omavalitsuste ühinemist, mistõttu
palusime koosviibimisele ka
Saue linnapea Tõnu Urva, kes
isegi oli selle külaga seotud.
Vaatamata liinibussi hilinemisele ja kergele hoovihmale,
jõudsime kõik peoplatsile
kohale, kus meid tervitas Saue

linnapea. Istekohad mugavatel
toolidel leitud, võis linnapea
kõnega kokkutuleku avada.
Seltsing ei unusta kunagi
oma liikmeid sünnipäeva
puhul õnnitleda. Mais sündinute õnnitlemist alustasime
seltsingu juhist Maiest, kelle
sünnipäev on 1. mail. Lillekimp Tiiult, seejärel sünnipäeva tervituslaul. Ühtekokku
oli sünnipäevalapsi viis.

Alustas külla tulnud laulik
Boris Lehtlaan
Tema repertuaari kuulub
ühtekokku 200 laulu, kõik
tänaste peoliste nooruspõlve
lemmiklaulud, nagu „Eile
veel“, „Kiire suudlus“, „Lily
Marleen“, „Mustlaseelu“. Esinemist saatis aplaus ja püüdsime kaasagi laulda.
Kes uskus ilmateadet ja oli
vihmakeebi selga tõmmanud
või vihmavarju kaasa võtnud,
sai oma kohal edasi istuda.
Teistel tuli katuseräästa all
seistes kontserti kuulata, kuid
see ei häirinud kedagi.

Pärast tunniajast kontserti
läksime katuse all olevate laudade taha keha kinnitama.

Ühinemisse tuleb tõsiselt
suhtuda
Kui jutuks tuli omavalitsuste
liitmine, leidsime, et sellesse
tuleb tõsiselt suhtuda. Kui me
ise ei leia endale partnereid,
võidakse meid kokku panna
kõrgemalt poolt. Kuigi liidetud
omavalitsuse elanike minimaalseks arvuks on välja öeldud 4500 ja Saue linnas elab

Järgnes soovikontsert
Seltsingu populaarsust näitab,
et võtsime vastu uue liikme
Margiti, kes pakkus omavalmistatud maitsvat ravimtaimeteed.
Pärast sööki-jooki läksime
peopaika tagasi. Õnneks oli
vihmasadugi lakanud.
Pidu jätkus soovikontserdiga,
kus kõlasid osalejate lemmiklaulud. Platsi kõrval ketis olevale
majavalvurile meeldis muusika

Tuleohutus hoones

14

Saue Sõna 19. juuni 2015

19. juuni 2015 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.

radiaatorid jne). TASUTA demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Eesti lipud ja vimplid soodushinnaga! Telli www.lipuvabrik.ee

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.

Puuokste ja puulehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kila-kola.
Teeme ruumid kolast tühjaks ja
vajadusel ka koristame. Ostame
vanarauda. Tel 53476867.

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

Lõikan hekki, pika heina niitmine trimmeriga, niidan muru,
saetööd, vajadusel võsalõikus.
Tel 55547291.

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.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA
(vannid, pliidid, pesumasinad,

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

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

Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka
liiva, killustikku, laudaväetist.
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.
Müüa küttepuud, hind alates 35
eurot /ruum. Puud koormasse
laotud, konteineris ja võrgus.
Kuivad kütteklotsid võrgus. Info
tel 5011898.
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
Otsin tööd korteriühistute siseja väliskoristustel, võimalus teha
ka firmana. Telefon 5114648,
pillereidla@gmail.com.

Kinnisvara
Sauel Kütise tn müüa mõnus
2-toaline (ümberplaneering
1-toalisest) korter (37m 2).
Soovi korral koos sisustusega.
Lisainfo telefonil 57501929,
Anu.

Naisterahvas otsib tööd
õhtuks. Valdkondadeks puhastusteenindaja, aiandus ja lapsehoidmine. Kontakttelefon
56374547.

Pakun tööd
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid universaalmasinale ja overlokile.
Kontakttelefon 6747567.
Vajatakse hooldajat Saue linnas 85-aastasel naisele tööpäeviti tunniks ajaks lõuna
paiku. Telefon 5202745.

Meie hulgast on lahkunud
alati rõõmsameelne
HUGO PIKPOOM
28.07.1930-05.06.2015,
kes aastaid Saue rahvast
oma bussi ja hea tujuga
orienteerumisradadele
sõidutas
Avaldame kaastunnet
omastele
Saue Tammed

Pakun teenimisvõimalust vaarikate korjamisega juulikuus.
Töö sobib noortele alates 14.
eluaastast. Helista telefonil
5058590, Jüri.

Mälestame endist kolleegi
KERSTI PRUULI
Avaldame kaastunnet pojale
Saue Linnavalitsus

Tammevana Pubi Sauel võtab
tööle baaridaami-klienditeenindaja. Kandideerimiseks anna teada telefonil
56482025 või e-posti aadressil. maire@tammevana.ee.

Avaldame kaastunnet
Leida Allikule
ema
surma puhul
Asta ja Linda

Teated ja reklaam
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