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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Oli üle linna jaanituli
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

J

aaniõhtu ja vihm käivad
enamjaolt käsikäes - nii
ka sel korral -, kuid
sauelasi ja kaugemalt
tulnuid väike sabin ei heidutanud.
Võidupüha auks heiskas
Kaitseliidu Saue kompanii

hümni saatel pidulikult lipu,
kõlas linnapea Tõnu Urva tervituskõne ja Saue kompanii
pealik Olari Rätsep tõi kohale
presidendi süüdatud võidutule,
mille ta linnapeale ulatas, kes
jaanilõkke läitis.
Meeleolu hoidis üleval

ansambel Parvepoisid ja õhtujuht Jaanus Pärnpuu andis
oma parima rahva ergutamisel.
Ei puudunud traditsioonilised jaaniõhtu mängud:
köievedu, saapaviskamine ja
võistlusmängud lastele.
Suur-suur tänu Kaitseliidu

Saue kompanii pealikule Olari
Rätsepale, Matti Nappusele ja
teistele kaitseliitlastele kelle
abi jaaniõhtu korraldamisel oli
hindamatu.
Suur tänu Leho Valmasele ja
lõkkemeister Olev Lemnitsale.
Üllatus ootas aga peokor-

raldajaid 24. juuni varahommikul, kui meid võttis vastu
täiesti korras jaanituleplats.
Selle eest suur aitäh vabatahtlikule Gunnar Püssile.
Tänusõnad ka kõikidele
peolistele, kes oma kodukoha
jaaniõhtut hinnata oskasid!

Esimesed leegid lõid loitma. Linnapead assisteerib kaitseliitlasest volikogu aseesimees Matti Nappus

Kaitseliidu Saue kompanii pealik Olari Rätsep annab linnapea Tõnu
Urvale üle võidutule

Parvepoiste hoogsad rahvalikud viisid tõid tantsuplatsi rahvast täis. Fotod: Sirje Piirsoo

Aitäh lõkkemeister Olev Lemnitsale - tuli oli vägev

Köieveo võitsid taas mehised mehed Saue kompaniist
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Väljaandja: Saue Linnavalitsus
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Augustis muutub liikluskorraldus kooli ees
Sirje Piirsoo
Et laste ja noorte koolitee
oleks turvaline, muutub 15.
augustist liikluskorraldus Saue
Gümnaasiumi ees.

Mis muutub?
◊ Kauguse, Kesa ja Ale tänav
ning Nurmesalu tänav Tule
põik tänavast alates kooli
suunas on avatud liikluseks
jalakäijatele, jalgratturitele,
nende tänavate elanikele
ning kooli ja elanikke teenindavale transpordile.
◊ Ale ja Kesa tänaval jääb
kehtima senine sõidusuund.
◊ Kauguse tänava sõidusuund muutub - uue liikluskorralduse kohaselt
tohib sõita Nurmesalu
tänavalt Pärnasalu tänava
suunas.
◊ Kui lapsevanem toob lapse
autoga kooli või tuleb talle
vastu, toimub lapse autost
väljumine ja sisenemine
kooli uues parklas Tule põik
tänava alguses.
◊ Lapsed liiguvad parklast
koolimajja üle korvpalliplatsi tänavale sattumata.
◊ Tule põik tänava parklasse
ja sealt välja sõita on võimalik Nurmesalu tänava ja
Tule põik tänava kaudu.
Iga muudatus tundub esialgu
võõra ja harjumatuna, kuid

nüüdne on laste turvalisuse
huvides vajalik.
Linnavalitsus palub sauelastel muudatuse jõustumise ajal
tähelepanelikult liiklusmärke
jälgida ning soovib kannatlikku
meelt ja mõistvat suhtumist.
Liikluskorralduse skeem: OÜ
Roadservice

Saue mälestas
Eesti vabaduse eest
langenuid
Saue Sõna
Saue linn pidas võidupühal
meeles kõiki Eesti vabaduse
eest langenuid pärgade asetamisega mälestuskivi jalamile
kiriku juures ja sellele järgneva
jumalateenistusega.
Tänavusel mälestusüritusel
kõnelesid Saue Kristliku Vabakoguduse pastor Vahur Utno,

linnapea Tõnu Urva, Kaitseliidu
Saue kompanii pealik Olari
Rätsep ja IRL-i Saue osakonna
esimees Jüri Tümanok. Sauelane Alar Sudak kandis ette
Vello Siidariga kahasse valminud luuletuse vabadusest.
Võ i d u p ü h a k o n t s e r t jumalateenistust Saue kirikus juhatas Vahur Utno.
Foto: Sirje Piirsoo

LC Saue austas hooaja viimasel klubiõhtul
sisukat lionsaastat
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue lipp tõusis 12. juuni
õhtupoolikul lipuvardasse
selle aasta presidendi Tõnu
Kumari ja tema leedi Maire
kauni kodu õuel Saue linnas.
Klubi liikmed koos leedidega
olid kogunenud, et austada
hooaja viimasel klubiõhtul
sisukat lionsaastat.
Tõnu Kumari avas õhtu
lühikese tegevusülevaatega
ja autasustas juhatuse liikmeid. Iga kingitud meenega
käis kaasas paljutähenduslik
ja humoorikas repliik.
Istusime vabas looduses
ühise laua taga. Mõnusas ja
pingevabas seltskonnas möödus aeg kiiresti. Traditsioonilistel sportlikel mängudel
ja korvpalli vabavisetel said

LC Saue lõpetas tegevusaasta president Tõnu Kumari ja tema leedi
Maire kauni kodu õuel Foto: Aidu Ots

kaasa lüüa kõik peost osavõtjad. Pinget jätkus, alavõitjad
selgusid ja said peoperemehelt autasu.
Kui päike oli juba üpris
madalale laskunud, langetasime lipu ja sellega oli 2014.2015. lionsaasta lõpetatud.
See aga ei tähenda, et
lionsid on silmapiirilt kadunud. Saue linna suveüritusel
oleme jälle kohal ja liikmete
omavahelised kohtumised
jätkuvad.
LC Saue uue juhatuse esimene koosistumine on juba
septembri esimesel esmaspäeval - uus president Aado

Liblikmann oma meeskonnaga alustab uue energiaga
uut lionsaastat 2015-2016.
Soovime kõikidele Saue
linna elanikele ja ettevõtjatele
sisukat ning kaunist suve!
Lions-klubi LC Saue 22
liikmega kuulub maailma
suurima heategevusorganisatsiooni rahvusvahelise
lions-klubide organisatsiooni
Eesti piirkonna D120 koosseisu. Lõppenud lions-aastal
oli rahvusvaheline president
Joe Preston ja Eesti piirkonna kuberner Mare Kolsar.
LC Saue president oli Tõnu
Kumari.
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Saue linna 2014. aasta
majandusaasta aruanne
Ingrid Niid
Saue linna 2014. aasta
majandusaasta aruanne sisaldab tegevusaruannet, sh ülevaadet arengukava täitmisest,
raamatupidamise aastaaruannet ja eelarve täitmise aruannet. Majandusaasta aruannet
auditeeris BDO Eesti AS.
2014. aasta esimesel poolel sai valmis Saue keskuse
visioon, millekohaselt peaks
Saue keskusest saama „uus
vanalinn“, kus hoonete esimesel korrusel on äriruumid,
teisel kontorid ja kõrgemal
korterid. Soklikorrusele peaks
tulema autode parkimiskohad.
Uus vanalinn tähendab, et
majade kõrgused ja nende stiil
peab olema selline, et inimene
tunneks end majade vahel

2014
Bilansi näitajad
Varad

€

Eelarve näitajad

€

17 647 200

Eelarve tulude kava

7 185 800

Kohustused

4 538 600

Eelarve tulude täitmine

7 145 500

Netovara

13 108 600

Eelarve kulude kava

7 094 100

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

€

Eelarve kulude täitmine

6 644 600

7 263 900

Põhivara soetuse kava

925 900

Tegevuskulud

7 640 900

Põhivara soetus

706 200

Tegevustulem

-377 000

Laenude tagasimakse kava

348 000

Finantstulud/kulud

-60 400

Laenude tagasimaksed

339 300

Muud näitajad
Töötajate arv

241

Linnaelanike arv

5 847

Õpilaste arv koolis

898

Laste arv lasteaias

382

nagu vanalinnas. Saue linna
arengu jaoks on see projekt
üks kõige olulisematest.
2014. aastal lõppesid Tule
põik tänava läbimurde ehitustööd koos kooli parklate,
sademevee torustike ja tänavavalgustusega ning algasid
Kadakamarja tänava ristmiku
ehitustööd.

Aasta jooksul parandati
sademevee kogumiskaeve, pinnati tänavaid ja alustati uute
bussiootepaviljonide paigaldamisega. Vahetati välja amortiseerunud valgustusplafoone,
renoveeriti lasteaeda, parendati kooli võimla akustikat ja
kahele klassiruumile paigaldati ventilatsioon. Investeeriti

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 kanalisatsiooniseadusest 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:

Tingimused ja lisainfo:

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

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.

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

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.

omavalitsuse kaardirakendusse
e-vald.
Tule 7 hoone osaline renoveerimine laiendas linnavalitsuse tööruume 41,6 m²
võrra, ehitati nõuetekohane
serveriruum ja paigaldati tööruumidesse kliimaseadmed.
Linnavalitsusse ligipääsetavuse parandamiseks alustati
invalifti ehitust.
Aastaringselt toimus
aktiivne kultuuri- ja spordielu,
nende seas tervisespordisari
„Sauelane liikuma“ seitsme
etapiga, korraldati Saue linna
ja Saue valla ühine rattaretk,
osaleti üldlaulupeol. Algatati
taaskasutuslaat ja rohevahetus, avati taluturg, toimus
kohvikutepäev.
2014. aastal loodi noortele
palju erinevaid ja arendavaid

Volikogu kinnitas
Saue linna 2014. aasta
majandusaasta aruande
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 18. juuni
istungi päevakorras oli seitse
küsimust. Istungist võttis osa
kuusteist liiget seitsmeteistkümnest.

Saue Linnavolikogu
◊ Kinnitas Saue linna 2014.
aasta majandusaasta aruande.
◊ Võttis vastu Saue linna
2015. aasta I lisaeelarve.
◊ Võttis vastu Lääne-Harjumaa jäätmekava aastateks
2015-2020 (Harku, Keila,

Saue lasteaed võtab tööle
lasteaiaõpetajaid ja logopeedi
Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetajate ja logopeedi ametikohtade täitmiseks tööleasumisega
alates 2015. aasta augustist.

Kandidaadil palume 4.
augustiks esitada järgmised
dokumendid:
◊
◊
◊
◊

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;

võimalusi vaba aja sisustamiseks. Esmakordselt käivitati
töömaleva välisrühm. Haridust
anti 1542 lapsele, aastaga
kasvas haridusteenuse laste
arv 8%. Saue lasteaias Midrimaa moodustati sobitusrühm
ja sõimerühm.
Uuringufirma OÜ Faktum &
Ariko 2014. aasta lõpus läbiviidud rahuloluküsitluse uuringu
üldhinnang oli valdavalt positiivne. Suurimaks väärtuseks
Saue kui elukeskkonna juures
peavad linlased turvalisust,
vaikust ja rahu, kuid rahul ei
oldud bussi sõidugraafikuga.
Saue linna 2014. aasta
majandusaasta aastaaruanne on avalikustatud linna
koduleheküljel www.saue.ee,
linnakantseleis ja linnaraamatukogus.

◊ valmisolek meeskonnatööks
suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ loovus.

Kontakt
Saue Lasteaed Midrimaa
Koondise 23,
Saue 76505, Harjumaa
Telefon 6596526
E-posti aadress
midrimaa@saue.ee

Kernu, Nissi, Padise, Saue
valla ning Saue linna ühine
jäätmekava).
◊ Otsustas võõrandada Saue
Linnavalitsuse bilansis
oleva korteriomandi aadressil Koondise 9-19 alghinnaga 35 000 eurot. Saue
Linnavalitsus korraldab korteriomandi võõrandamise
avaliku enampakkumise
korras. Võõrandamisest laekunud rahast renoveeritakse
Tule tn 7 sotsiaalkorterid
18, 36 ja 37.
◊ Kinnitas Saue linna aasta
õpetaja ja teeneka õpetaja
konkursi statuudi, mis reguleerib Saue linna õpetajate
ja tugispetsialistide, kes
juhivad õppeprotsessi ja
kujundavad õpikeskkonda
lasteaias, üldhariduskoolis,
huvikoolis ja mittetulundusühingus tunnustamise
aluseid ja korda.
◊ Otsustas lõpetada otsuse
„Kadaka piirkonna tänavakinnistute ostmine“ eelnõu
esimese lugemise ning suunas selle edasiseks aruteluks planeerimis-, ehitus-,
keskkonna ja arengukomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni.
Kõik volikogu määrused
ja otsused avalikustatakse
seitsme päeva jooksul linna
veebilehel www.saue.ee ja linnakantseleis.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 17.
juuni istungil oli päevakorras 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Puidu
tn 41 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine;
Pärnasalu tn 31 administratiiv-ärihoone renoveerimine
ja osaline laiendamine; 12
korteriga ridaelamu Kadakamarja tn 23; Muskaadi tn
15 kaksikelamu; Vana-Keila
mnt 106 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine.
◊ Väljastas kasutusloa Tule
tn 17 tootmishoonele ja
Viigimarja 17 korteri küttesüsteemi rekonstrueerimistöödele.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku abihoone püstitamiseks Tammetõru tn 93.
◊ Väljastas teekasutusloa Tule
põik ja Kadakamarja tänava
ristmikule.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: spordiklubile Saue

Tammed 1657 eurot Eesti
meistrivõistluste osavõtutasudeks, Harjumaa meistrivõistlustel osalemise transpordikulude katteks, Kalevi
XLII Suvejooksul osalejate
stardimaksudeks, sportlase
osalemiseks Euroopa MV-l
Portugalis ja MM võistlustel
Liberecis; Keila Korvpallikoolile 400 eurot viie Saue
noore osalemiseks suvises
treeninglaagris Kurgjärvel;
spordiklubile Imperial 500
eurot koolitusseminari läbiviimiseks, treeningvarustuse ostmiseks ja treeneri
osalemiseks treeninglaagris
Hollandis; Saue Mälumänguklubile 600 eurot 2015.
aasta mälumänguvõistlustel
osalemiseks ja Saue linna
esivõistluste korraldamiseks;
MTÜ-le Saue Folk 200 eurot
nelja Vokiratta rühma liikme
osalemiseks Peterburi-Karjala esinemisreisil; Saue
Linna Lastekaitse Ühingule
50 eurot projekti „Suvel
koos vanaemaga“ tegelusvahendite ostmiseks.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust juunis

◊

◊
◊

◊

2015 kokku summas 3965
eurot 60 perele.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust, ühekordset
sissetulekust sõltuvat tervisetoetust puuetega inimestele ja ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
kogusummas 849 eurot 12
abivajajale ning perioodilist
sotsiaaltoetust ühele.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Otsustas maksta perele
sünnitoetuse esimest osa
summas 130 eurot.
Tunnistas Saue Linnavarahalduse lihthankel „Saue
lasteaed Midrimaa seitsme
kööginurga ümberehitustööd“ edukaks OÜ Remoti
Holding pakkumuse.

◊

◊

◊

Saue Linnavalitsuse 22.
juuni istungi päevakorras
oli 29 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Laanesoo tn 8 kinnistule elektri liitumiskilbi
ja 0.4kV kaabelliini paigaldamise ning Pärnasalu tn

◊

31 kinnistule gaasivarustuse paigaldamise projekteerimistingimused.
Väljastas ehitusloa gümnaasiumi garderoobide laiendamiseks Nurmesalu 9;
AS-ile Saue EPT kaarhalli
täielikuks lammutamiseks
ning büroo- ja tootmishoone
püstitamiseks Tule tn 22;
OÜ-le Harmet büroohoone
rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Tule põik 1;
paariselamu püstitamiseks
Viigimarja tn 20; abihoone
püstitamiseks Lehtla tn 12;
üksikelamu püstitamiseks
Sarapiku tn 24.
Väljastas kasutusloa kahele
nelja korteriga ridaelamule
Kadakamarja tn 22 ning Muskaadi tn 13 üksikelamule.
Väljastas kirjaliku nõusoleku
kuuri ja sauna püstitamiseks Koore tn 7; abihoone
püstitamiseks Koore tn 8 ja
Mõõdu tn 20, kasvuhoone
püstitamiseks Pärnasalu tn
7 ning suveköögi püstitamiseks Ridva tn 4.
Eraldas üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
480 eurot.

◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
390 eurot kolmele perele.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
Gümnaasiumi moodulklassiruumide ja garderoobide
laiendamise ehitustööde
omanikujärelevalve teenused 2015“ edukaks Ösel
Consulting OÜ pakkumuse.
◊ Tunnistas kehtetuks lihthanke „Saue Gümnaasiumi
garderoobide laiendamise
ehitustööd 2015“.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna esmatasandi tervisekeskuse projekti ettevalmistamistööd“ edukaks Cumulus
Consulting OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas Saue linna keskuse
arhitektuurivõistlus-ideekonkursi võistluseeskirja.
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile
mittetulunduslikuks tegevuseks toetust 2800 eurot
Laagri kunstmurustaadioni
rendiks, et viia läbi liiga- ja
karikamängud ning treeningud, ja Eesti Rannajalgpalli
Meistriliiga võistlustel osalemise registreerimistasuks.

Festival Visioon sai alguse Saue linnast
Kristiina Liivik
Festivali Visioon
peakorraldaja
Saue Muusikakooli direktor
Rahvusvaheline noorte rütmimuusika festival Visioon leidis
aset juba kolmeteistkümnendat korda 3.-6. juunil Tallinnas
ja Sauel. Neljal päeval esines
28 kontserdil pealinnas ja
meil üle 160 noore muusiku
Sauelt, Eestist ja välisriikidest.
Suurem osa noortest osales
festivalil esmakordselt.
Festival pakkus noortele kaasaegseid esinemistingimusi ja
uusi kontserdipaiku ning andis
võimaluse võtta osa koolidevahelistest, maakondlikest, üleeestilistest ja rahvusvahelistest
koostööprojektidest. Saue Muusikakooli õpilased astusid üles
erinevatel lavadel ja said osa paljudest huvitavatest kontsertidest.
Tähtsal kohal oli koostöö professionaalidega. Festivalil osales
tänavu neli big bändi. Saue noored ja õpetajad võtsid osa uuest
Harjumaa big bändi ühisprojektist, mida juhtis Eestis tuntud
muusik ja dirigent Siim Aimla.
Saue Muusikakooli kutsel
osales festivalil esmakordselt
Helsinki Pop-jazz Konservtooriumi Big Bänd, dirigent Markku
Renko. Helsinki noored lõpetasid

Ansambel Mental Floss oli
menukas nii Tallinnas kui Sauel
Saue Muusikakooli õpilased astusid üles erinevatel lavadel ja said osa
paljudest huvitavatest kontsertidest. Pildil kitarristide ansambel õpetaja
Iljo Tominguga

Vokaaltrio astus üles koos kitarristide ansambliga

Saue noortepäeva kontserdiga.
Olulisel kohal oli koostöö
Tallinna vanalinna päevadega
- 5. juunil, muusikapäeval,
olid kontserdid Tallinna raekojaplatsil. Päeva lõpetas rahvusvaheline noorte big bänd,
mida tänavu dirigeeris maailmas tuntud muusik, helilooja

ja dirigent, Sibeliuse Akadeemia professor Jukkis Uotila.
Järjekorras neljanda big bändi
projekti Visioonil viisid koostöös Jukkis Uotilaga läbi Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia
õppejõud Teet Raig ja G. Otsa
nimelise Muusikakooli pop-jazz
osakonna juhataja Mairo Mar-

Linda Kanter astus Visioonil üles
solistina. Fotod: Lembit Michelson

jamaa. Projektis osales noori
tippmuusikuid neljast riigist.
2015. aasta on Eestis kuulutatud muusikaastaks ja festival
Visioon oli selle üks osa. Huvilised saavad teiste muusikaasta
üritustega tutvuda kodulehel
www.muusika2015.ee. Häid

Täname festivali korraldamise eest MTÜ-d Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester.
Suur aitäh toetajatele: Kultuurkapital, Saue linn, Saue
Noortekeskus, Kultuuriministeerium, Haridusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Tallinna
Kesklinna Valitsus, hotell
Telegraaf, kõiki Tallinna vanalinna päevade korraldajaid.
Eriline tänu Visiooni korraldusmeeskonnale, kõigile osalejatele ja Saue Muusikakooli
õpetajatele suure panuse
eest! Soovin kõigile õnne
festivali õnnestumise puhul!
muusikaelamusi muusikaastal!
Festival Visioon toimub taas
2016. aastal ustavate koostööpartnerite toel ja paljude sponsorite abiga.
www.noortejazz.ee
http://www.muusika2015.ee/
xiii-rahvusvaheline-noorte-rutmimuusikafestival-visioon/
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Põhikooli lõpetas 64 noort,
viis kiitusega

Haridus

Kõik hea
võtab
juhtumiseks
lihtsalt veidi
rohkem aega
Karmen-Maria Kotter
Põhikooli lõpetanud 29.
lennu nimel

9.a klass, klassijuhataja Ulvi Urgard. Martin Aadli, Sven Allmere, Henri Heinola, Karl Richard Herem, Kristi Juss, Taavi
Karvanen, Merit Kesa, Kaur Kiisler, Karmen-Maria Kotter (kiitusega), Maris Lindmann, Sandra Metsa, Merily Palmissaar,
Laura Merlin Petuhov, Ravel Reinhold, Merilis Roasto (kiitusega), Cristo Sildam, Tanel Talumaa, Rainar Teas, Annabel
Teetamm (kiitusega), Brigitha Urgard, Adele Vainumets, Martin Vendelin

9. b klass, klassijuhataja Valdo Pilve. Marleen Arumäe, Jennifer Ehrenpreis, Maria Hansen, Evert Hepner, Kristjan Kallikorm,
Gerth Kastehein, Britt-Anett Kristelstein (kiitusega), Kert Lehe, Ander Lomp, Joonas Lumi, Andre Moppel, Rebeca Mänd,
Kevin-Joann Mätlik, Richard Reinaus, Cerli Sepp, Kevin Telliskivi , Marii Telliskivi , Simo Toater, Andreas Toimetaja, Taavet
Unt, Jaan Vanaaseme

9.c klass, klassijuhataja Terttu-Triin Tomusk. Karl Andrias Arakas, Alvar Ausna, Arina Gamzina, Erik Hallikma , Jaanika
Jõgi, Kamilla Kukk, Egmar Kõrva, Kaidi Betti Käärik, Risto Mattheas Maiorov, Joosep Nahkor, Emil Ojaperv, Annabel Olgo
(kiitusega), Erik Orastu, Viktor Petrunin, Käthlin Popov, Karl Kristian Rekand, Kaila Rosenbladt, Katriin Saueauk, Elisabeth
Valdmann, Liss Viilma, Ronald Viisimaa. Fotod: OÜ Pildikompanii

Kallid kaaslõpetajad, lugupeetud klassijuhatajad, austatud
õpetajad! Armsad vanemad ja
külalised!
Tänasel kaunil päeval soovin kõigepealt teile kõigile
öelda: „Suur, suur aitäh!“
See üheksa aastat on möödunud linnutiivul ja teinud
meist need, kes oleme täna.
Jään igatsusega meenutama
igahommikusi vestlusi garderoobis teemal „Mis tänaseks õppida
oli?“ või matemaatika tunni eel
kiireid koduste tööde tegemisi.
See aeg on nüüd möödas.
Väikene verstapost, millel
korraks pidulikult peatume, on
lävepakk meie edasiste unistuste ja eesmärkide elluviimiseks. Meie sihid ei pruugi olla
veel nii selged, aga sellest pole
midagi! Oleme siin, et avastada,
uurida, kogeda kõike seda, mida
pakub võrratult kirev maailm,
kuid soovime mõista ka iseenda
olemust ja tundma õppida enda
supervõimeid.
Selleks on meil aega…
Mitte nii, nagu söögivahetundides, kus iga sekund loeb,
ja usun, et see ongi põhjus,
miks Saue Gümnaasium enamiku koolidevahelistest võistlustest kinni paneb!
Iga siin istuv noor on eriline ja isemoodi. Jäägegi erilisteks! Leidkem see tee, mis
kõige enam südant puudutab,
ja järgigem seda. See ei tule
kohe. Võib võtta veidi aega,
nagu minul kehalise tunnis
kukerpall, mis mind elu lõpuni
kummitama jääb. Suutsin selle
algselt ju hindele „kolm“ sooritada. Kurtsin loomulikult muret
meie parimale kuulajale puhvetitädile, kuid aja möödudes sai
kukerpallitaminegi selgeks.
Nii on vist iga asjaga. Kõik
hea võtab juhtumiseks lihtsalt
veidi rohkem aega.
Lõpetuseks tänan teid veel
kord meie kõigi poolt! Te andsite parima, et meid, rutakaid
ja iseteadlikke, suunata. Kannatasite välja meie tormakuse,
ka mõneti otsesed ja kriitilised
väljaütlemised ning andsite
andeks meie eksimused. Tundsite rõõmu meie kordaminekutest. Aitäh, teile kõigile!
Tänane päev, 16. juuni
2015 on võrratu! Meid kõiki
ootab ees vägev tulevik!

Haridus
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Gümnaasiumi lõpetas 56 noort,
neli medaliga

12.a klass, klassijuhataja Sirje-Tiiu Kreek. Maris Milpak (kuldmedal), Polina
Piskoppel (kuldmedal), Merilin Grossthal (hõbemedal), Mihkel Sildnik
(hõbemedal), Andreas Aadli, Liisa-Lotta Aug, Indrek Glück, Kaie-Mari Hanikat,
Karlos Heinla, Karl-Hendrik Indrikson, Mattias Jõesaar, Tanel Kasenurm, Andre
Kesküll, Gerda Kiik, Anna-Grete Konsap, Chris-Sander Kruuleht, Joel Kuppart,
Elina Liiva, Reinar Lokk, Kerly Naeris, Mari-Liis Oberg, Mayrold Palumets,
Eliza Podburtnaja, Evelyn Saks, Triin Tammar, Cathy Toomast, Kristina
Toomsalu, Karl Tümanok, Kärt Vainura, Madis Voitk

12.b klass, klassijuhataja Jaan Palumets. Jasper Alamaa, Emilie Altmaa,
Elyse Babajev, Õnne-Triin Einberg, Anabell Heinsalu, Franz-Berngard Jürgens,
Marit Karu, Gertrud Kaupmees, Rauno Koort, Romet Kotka, Ranon Kriisa, Liis
Lemmik, Andre Lepson, Meril Malva, Moona-Anna Mäeots, Madis Pihotalo,
Kevin Pärtel, Kristel Roop, Helena Ruud, Karoli Simisker, Martin Sõna, Joosep
Talumaa, Kristin Tammerand, Kevin Tõnso, Janeli Uuesoo, Martin Vist. Fotod:
OÜ Pildikompanii

Jaan Palumets: olen kindel,
et saame teie üle uhked olla ka tulevikus
Kõne Saue Gümnaasiumi 28.
lennu lõpuaktusel 19. juunil

Austatud lõpetajad, külalised,
lapsevanemad, lähedased,
sõbrad, kolleegid, lugupeetud
Saue linnapea! Täna tahan ma
alustuseks jutustada teile loo
sellest, kuidas ühe metsa elanikud kooli asutasid.
Ükskord ammustel aegadel
otsustasid loomad teha midagi
suurt. Nad rajasid kooli.
Õppekavasse kirjutasid nad
järgmised ained: jooksmine,
ronimine, ujumine ja lendamine. Koolikorralduse ja –juhtimise lihtsustamiseks otsustasid, et kõik õpilased peavad
läbima kogu õppekava.
Part oli ujumises väga hea,
isegi parem kui õpetaja. Lendamises sai ta aga kolme ja
jooksmises koguni kahe - ta
jäeti peale tunde.
Jänes oli klassi parim jooksja,
kuid ta sai šoki, kui ujumisõpetaja teda vette sundis.
Orav oli ronimises parim,
aga lendamine talle ei meeldinud. Lendamisõpetaja ei
olnud nõus sellega, et ta lendas puu otsast alla, ja sundis
teda maast startima. See tekitas oravale palju meelehärmi,
lisaks tekkisid tal ülepingu-

Medaliga lõpetasid tänavu Saue Gümnaasiumi Maris Milpak, Polina
Piskoppel, Merilin Grossthal ja Mihkel Sildnik. Foto: OÜ Pildikompanii

tusest krambid ning ta sai
ronimises kolme ja jooksmises
lausa kahe.
Kägu oli klassi murelaps.
Ronimistunnis jõudis ta kõige
enne puu otsa, kuid sai ikkagi
kahe, sest ei kasutanud selleks
ette nähtud tehnikat. Ta oli
aktiivne klassivälises tegevuses
ja laulukooris, kuid poole aasta
pealt pidi ta kooli distsipliinirikkumise tõttu pooleli jätma.

Klassi parima õpilase tiitli
sai sisalik, kes ujus kõige
paremini ning oskas natuke
ka ronida ja joosta.
Kährikud oma lapsi kooli
ei pannud ega olnud nõus ka
metsaelanike kehtestatud koolimaksuga, sest õppekavas polnud kaevamist. Nad palkasid
oma lastele eraõpetaja ja tegid
hiljem koos siilide ja mäkradega konkureeriva erakooli.

Austatud abituriendid!
Mida oleks meil sellest loost
õppida, mida vaja meelde
jätta? Ehk seda, et igaühel
teist on oma tugevam külg, et
igaüks teist on tulevikus edukas omamoodi, või seda, et
elus on lisaks suurepärastele
koolihinnetele tähtis empaatiavõime, südameheadus, sotsiaalne teadlikkus ja oma koha
leidmine eluteatris.
Tänane pidulik päev annab
meile põhjuse rääkida haridusest. Umbes 300 aastat tagasi
on kirjutatud nii: „Haridus on
kaaslane, keda ükski õnnetus
ei kohuta, ükski kuritegu ei
hävita, ükski vaenlane ei saa
teda ära võtta ega ükski despootlus orjastada.“
Lisaks igapäevasele õppetööle olete te esindanud oma
kooli spordivõistlustel, osalenud väitlusringis, teie töid on
esitletud kooli filmifestivalidel,
olete kaasa löönud kooliteatri
tegemistes, laulnud noortekooris. Teieta oleks kooli muusikaelu olnud oluliselt vaesem.
Olete aktiivselt osalenud kooli
õpilasesinduse töös. Ja veel
palju, palju muud.
Lugupeetud lõpetajad!
Tänan teid südamest koosoldud aja eest! Aja eest, mis oli

vahel lõbus ja rõõmus, vahel
töine ja asjalik. Ilmselt juhtus
mõnigi kord nii, nagu ütles
Marie Curie: „Mulle sai selgeks, et kõik, mis viib edasi,
ei saa olla kiire ega lõbus.“
Täna on üks etapp teie elus
mööda saanud. Ees seisavad
valikud haridusteel ja tööelus.
Arvan, et sõltumata sellest,
mida tegema hakkate, on
kõige tähtsam, et püüate seda
teha hästi. Nii saate muuta
maailma paremaks.
Soovin, et võtate teele
kaasa kolm meie koolis vermitud õnnemünti: ühele mündile
on kirjutatud väärtused, teisele
tahe ja kolmandale oskused.
Meie ühised väärtused, jõud
ja energia muuta maailma ning
soov areneda läbi oskuste,
teeb teist tulevikus meie väärikad vilistlased.
Soovin teile edu ja tahet
õppida ka edaspidi. Olen kindel, et saame teie üle uhked
olla ka tulevikus.
Palju õnne, Saue Gümnaasiumi 28. lend, ikka mõistuse
ja südamega, ikka ja alati
mente et corde.
Õnnitlen teid Meie Kooli
Tee läbimise puhul ning soovin
jõudu ja edu järgmistel teelõikudel.
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Lõpetajad: tuult tiibadesse, vett loibadesse ja
kütame aga edasi
Madis Voitk, Eliza
Podburtnaja, Maris Milpak
Saue Gümnaasiumi abiturientide
kõne 28. lennu lõpuaktusel 19.
juunil.

Kaaslendlejad, õpetajad,
pereliikmed! Kaksteist aastat
istumist ja nüüd on sellega
lõpuks ühel pool! Kui palju
aastaid oleme me kannatlikult
oodanud seda päeva, mil me
saame minna laia maailma,
kaasas vaid meie piiramatu
teotahtelisus, julged unistused ja alati ustav ruutvõrrandi
lahendivalem? Ja täna on see
päev lõpuks käes.
Ainus, mis suudab ehk varjutada meie elevust tuleviku
suhtes, on kurbus ühe ajastu
lõpu üle. Niipea kui me täna
väljume kooliuksest, algab uus
peatükk me kõigi eludes. See
peatükk saab olema kategooriliselt erinev kõigest eelnenust
ja kuigi paljud koolipingis sõlmitud sõprused on igaveseks,
peame me paratamatult ütlema
täna hüvasti paljudele kaasõpilastele, kellega meie teed esialgu veel samas suunas ei lähe.
Me oleme koosviibitud aastatega jõudnud paljut: laulnud,
tantsinud, filminud, näidelnud. Me oleme jooksnud Sara-

piku vahele rajad, näinud ära
peaministri, pannud häbitult
kinni ühe võistluse teise järel,
täitnud matemaatikaklassi
õhupallidega, tassinud aulasse
kase, avaldanud muljet teemapäevadel, üritustel ja kontsertidel - ja tassinud kase jälle
aulast välja - ning me oleme
käinud nii paljudel aktustel,
et isegi koolihümni sõnad on
peaaegu pähe jäänud.
Kõige selle vahepeale on
mahtunud isegi veidike õppimist. Tõsi, me ei pruugi küll
päris täpselt teada, kuidas
täita tulumaksudeklaratsiooni,
vahetada kraani või elada üle
kohtumine karuga. Kellel seda
ikka elus vaja läheb... See-eest
me teame, et miinusmärk sulu
ees muudab märki sulu sees.
Me teame, et kõik siin maailmas saab alguse päikesest
ja armastusest. Me oleme ära
õppinud lausa kolm ladinakeelset sõna, millest kahte oskame
ka kindla peale hääldada. Ja
loomulikult õppisime aastatega
seda, et numbriline tulemus on
elus sada korda tähtsam kui
tegelikud teadmised.
Nii ägedad, kui me ka ei
oleks, ei ole tänane päev ainult
meie päralt. Tahangi siinkohal
eelkõige kogu abituuriumi
nimel tänada ja tunnustada

meie kalleid õpetajaid ning
lubada, et me jääme alati
meenutama seda ohvrimeelsust, millega te tulite päevast
päeva kooli lihtsalt selleks, et
üritada meie väsinud peadesse
suruda mõõtmatut maailmatarkust. Kes veel kui mitte abituurium võiks teada, kui raske
on tulla läbi lumetormide ja
kuumalainete aastast aastasse
sama teed pidi iga päev siia
majja tagasi ja anda veelkord
endast parim. Tähendab, meie
ei saanud küll selle eest palka,
aga noh... teie ka eriti mitte.
Eesti ikkagi. Ja seetõttu hindame me teid veel eriti.
Rääkides õpetajatest, ei saa
üle ega ümber meie väärikatest, toetavatest ja kangetest
klassijuhatajatest. Teie olete
viinud meid edasi isegi siis,
kui me ise oleme segaduses ja
eksinud. Nii magedalt, kui see
ka kõlab - te olete olnud meie
lennu piloodid.
Veel tuleb tänada meie kalleid vanemaid, kes olid meiega
läbi hea ja halva. Kes hoidsid
iga meie algklassides tehtud
- olgem ausad - õudset kunstiteost, justkui see oleks hindamatu taies. Kes te kiitsite
meie julgust ja pealehakkamist
isegi siis, kui reaalsed tulemused olid allpool igasugust

arvestust. Kes te olite alati
meie kõrval, et meid motiveerida, innustada ja õigele teele
juhatada. Ma usun, et tänane
päev on väga õnnelik ka teie
jaoks. Mitte ehk nii palju sellepärast, et me saame diplomi,
vaid pigem sellepärast, et te
ei pea enam ühelgi meie kooliüritusel ega arenguvestlusel
osalema. Aga tõsiselt - tänan.
Meie edu on ka teie edu, meie
aktus on ka teie aktus ja meie
tulevane õppelaen läheb teie
käendamisele.
Aitab nüüd kõigist ülejäänutest. Meie oleme siin ikkagi
tähelepanu keskpunktis.
Lennukaaslased! Möödas
on sinisilmsed nooruspäevad
ja rahutud teismeliseaastad.
Koolis veedetud aja sisse on
mahtunud nii nuttu kui naeru.
Hiiglaslikke triumfe ja mõrusid
kogemusi. Eneseleidmist ja
teiste leidmist. Terve tunnete
ja teadmiste müriaad. Kogetud
üheskoos. Ja nüüd on see kõik
läbi. Me oleme küll ikka needsamad inimesed, kes 2003.
aastal hirmunult kooli utsitati,
kuid me ei ole enam väikesed
lapsed, kes ei saa millestki aru.
Me oleme nüüd keskharidusega
täiskasvanud inimesed, kes
saavad väga täpselt aru, millest
nad veel aru ei saa.

Sestap ongi nüüd aeg tagastada kapivõti, unustada eKooli
salasõna, riputada varna õpilaspilet ja liikuda edasi suuremate võitude poole. Te istute
siin täna kui tulevikumaailma
juhtivad teadlased, juristid,
meediategelased, haritlased,
loomeinimesed, spordi suurkujud ja patsidega itivennad.
Ma ei väsi rõhutamast, et meie
päralt ongi maailm. Pidage
seda siis meeles, kui te varsti
vaesunud ja magamata üliõpilaste, tööinimeste ja maailmaränduritena elu mõtet otsite.
Kogu teie põhjatu arukuse
juures siiski veidi elutarkusi
teile kaasa: pidage meeles, et
haridus ja haritus on kaks eri
asja. Õppige endi üle naerma.
Olge mõõdukalt ausad, mõõdukalt optimistlikud, mõõdukalt
uudishimulikud, mõõdukalt
mõõdukad ja piiritult ägedad.
Pidage meeles, et kui väga
tahta, on kõik võimalik. Ja mis
kõige tähtsam - ärge ajage elus
taga mitte edu, vaid õnne. Küll
siis tuleb ka edu järgi. Ja isegi
kui ei tule, pole vahet: te olete
liiga õnnelikud, et märgata.
Seega, Saue Gümnaasiumi
28. lend - tuult tiibadesse,
vett loibadesse ja kütame aga
edasi. Kõigile teistele: te veel
kuulete meist!

Saue vibuklubi sportlaste edusammud
suvise hooaja esimesel poolel
Jaanus Gross
Treener
Vibuklubi Sagittarius sportlased on esindanud Saue linna
välihooaja esimesel poolel
päris edukalt. Rõõmustab üha
uute noorte esilekerkimine.
Kõige olulisemad võistlused
noortele kevadel olid karikavõistlused. Tänavu oli meid
võistlemas vähem kui varasemalt, kuid tulemused tegid
heameelt endiselt.
Meie klubi hetkel tugevaim vanuseklass sportvibus
on noored poisid. Päris tihti
suudame võtta esikolmiku
kohad. Sel korral olid noored
sedavõrd tublid, et viis esimest
kohta kuulusid meile. Esikoht
Hendrik Õun, teine Karl Oskar
Paju ja kolmas Devon Touart.
Neljandaks tuli Robin Reidma
ja viies oli Kert Turvas.
Noorte tüdrukute arvestuses oli eeskujuliku tulemusega
teisel kohal Liisi Tammar.

Kõige nooremas tüdrukute
vanuseklassis õnnestus kolmandale kohale tulla Merilyn
Ann Lippuril.
Plokkvibu arvestuses sai
Hannes Erik Kail noorimas
poiste vanuseklassis teise koha.
Noormeeste juunioride
vanuseklassis kuulus Mike
Grossile neljas koht ja Jan-Erik
Alliksaarele noormeeste kadettide vanuseklassis väga väärtuslik teine koht. Vanuseklassis kadetid neiud oli Annabel
Olgo viiendal ja Sandra Lepik
seitsmendal kohal.
Täiskasvanute arvestuses
on meie esindus hetkel väike.
Suutsime siiski välja panna
nii naiskonna kui meeskonna.
Naiskonnale neljas ja meeskonnale teine koht. Meeskonda
kuulusid Jan-Erik Alliksaar,
Mike Gross ja Jaanus Gross
ning naiskonda Liisi Tammar,
Annabel Olgo ja Tiina Vimm.
Hooaja edasine tähelepanuväärsem sündmus oli

Vibuklubi Sagittarius sportlased on esindanud Saue linna välihooaja esimesel poolel päris edukalt. Foto: erakogu

allakirjutanu osalemine
Euroopa Mängudel, kus eelringi tulemus oli isikliku
rekordi lähedane (636 silma).
Duellringis soomlase Antti
Tekoniemi vastu tuli kaotus
punktidega 7:1.
Juunikuu lõpetasid aga Eesti
meistrivõistlused täiskasvanutele Jõgisool Sagittariuse suvi-

sel treeningväljakul, kus vibuklubil oli väljas 10 sportlast.
Parimad olid vaistuvibu
mehed Georgi Koobak ja Robin
Reidma kaksikvõiduga. Teistest
võiks välja tuua allakirjutanu
meeste sportvibu viienda ja
Mike Grossi kaheksanda koha.
Plokkvibudes tuli Rein Merendi
5. kohale. Sportvibus kuulus meile

meeskondlik 4. koht.
Juulikuu alguses osaleme
vähemalt 15 vibulaskjaga
noorte meistrivõistlustel Abjas.
Loodame nii mõnegi medaliga
naasta.
Vibuklubi Sagittarius
noorte võistlustel osalemist
ja varustuse soetamist toetab
Saue linn.
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Saue orienteerujale Euroopa meistritiitel!
Andreas Kraas
Rattaorienteerumise Euroopa
meistrivõistlused toimusid
7.-14. juunini Portugalis
Idanha A Novas. Eesti koondise liidrina startis võistlustel
sauelane Lauri Malsroos.
Avaalana oli kavas sprindidistants, mille rada kulges suuresti käänulistel ja mägistel linnatänavatel, kust ei puudunud
ka osavust nõudvad treppidest
üles ja alla sõitmised. Oma
põhialal tegi Lauri ideaalilähedase sõidu, mis tagas sauelasele 7,5 km rajal kuldmedali.
Tihedas konkurentsis kaotasid
venelased V. Glukhov 11 ja R.
Gritsan 28 sekundit.
Lauri oli oma sõiduga mõistagi väga rahul: „Starti läksin
teadmisega, et sprindis on
mul kõige suuremad võimalused ning koht esikuuikus ja
hea õnne korral poodiumil on

reaalne. Raja tehnilises algusosas kaotasin sekundeid kindla
peale sõites ja olukorda liigselt
kontrollides. Edasi kulges sõit
tõusvas joones ja lõpuosas olin
vaheaegadega juba kindlalt
parim. Üldhinne sõidule oleks
„5“ lühikese miinusega ja sõiduga olen loomulikult rahul.“
Võistlused jätkusid 18,3
kilomeetri pikkuse, mägisel
maastikul peetud lühirajaga.
Lauri näitas head füüsilist
minekut, kuid tehniline ebakindlus ja tihe konkurents andsid protokollis 13. koha, kaotus
parimale 2.46.
Pärast puhkepäeva oli kavas
39 kilomeetri pikkune tavarada.
Väga mägisel maastikul tundis
Lauri ennast füüsiliselt hästi ja
liikus parimatega samas tempos, kuid raskestiloetav võistluskaart sundis värsket Euroopa
meistrit eksima ja kaduma läks
koht esikuuikus.

Lauri Malsroos tegi rattaorienteerumise Euroopa meistrivõistlustel oma
põhialal sprindidistantsil ideaalilähedase sõidu ja võitis kuldmedali.
Foto: Arbo Rae

Lauri luges kahes kohas
valesti kõrgetest aedadest
läbipääse ja kaotas tänu sellele mitu minutit. Protokolli
läks kirja 11. koht, parimale
kaotust üheksa minutit.
Kui Lauri suutis lühirajal

venelased alistada, siis järgmiste individuaaldistantside
võidud läksid Venemaa sportlastele.
Viimasel päeval kavas olnud
teatevõistlusele startis Eesti
koosseisus Margus Hallik, Riivo

Roose ja Lauri Malsroos. Kahjuks
langes Eesti kõrgest konkurentsist juba esimese vahetuse alguses tehtud vigade tõttu. Lauril
õnnestus siiski viimases vahetus näidata head taset ja sõita
välja päeva parim aeg, mis aitas
võistkonnal lõpetada kõrgel 9.
kohal. Meistritiitli võitsid Tšehhi
mehed.
Tänu võidetud kuldmedalile
loeb Lauri võistlust väga korda
läinuks. Varasemast maailmameistrivõistluste sprindi
hõbeda ja teatevõistluse kuldmedali omanik astus individuaalse meistrikullaga oma
karjääris olulise sammu edasi.
Lauri sportimist on läbi pikaajalise koostöö toetanud Saue
linn, spordiklubi Saue Tammed, kaitsevägi ja Eesti Orienteerumisliit. Lauri tänab toetajaid ja jätkab ettevalmistust
augustis Tšehhis toimuvateks
maailmameistrivõistlusteks.

Saue Tammed läbisid hooaja esimese poole edukalt
Andreas Kraas
Aprillist oktoobrini kestev
orienteerumishooaeg teeb
juulis väikese pausi, et juba
augustis hooga edasi minna.
Saue orienteerujate on selle
esimene pool olnud edukas.
Lauri Malsroos võitis rattaorienteerumises Euroopa meistritiitli. Jüriöö esindusvõistkond
tegi läbi noorenduskuuri, Eesti
meistrivõistlustelt võitsime
hulk medaleid ja klubi sportlased olid edukad Jukolal,
maailma suurimal teateorienteerumise võistlusel.
Aprillis joosti Alatskivil
pika traditsiooniga jüriöö teatejooks, kus Saue Tammed olid
alles eelmisel aastal lisanud
järjekordse võidu oma pikka
võitude jadasse. Tänavu oli
võistkond teinud läbi suure
uuenduskuuri. Võiduvõistkonna viiest liikmest oli stardis
vaid kaks, kuid seda enam oli

Saue Tammede tulevikulootus
Teele Telgma. Foto: Liina Jõgisu

põhjust rõõmustada, et võistkonda olid pääsenud noored
orienteerujad Reimo Liiv ja
Teele Telgma.
Pilkases pimeduses lõppenud teatejooksus saavutas klubi
8. koha. Kuigi viimase 10 aasta

jooksul on Saue Tammed harva
esikolmikust välja jäänud, oli
seekordne võistlus pöördepunktiks, kus uus põlvkond sportlasi
saab omakorda asuda Kalevipoja karikat jahtima.
Mais joosti Lääne-Virumaal Rägavere vallas Eesti
meistrivõistlused lühiraja- ja
teateorienteerumises. Võistlejatele pakuti ühte puutumatumat metsamassiivi Eestis.
Harva saab joosta maastikul,
kus puuduvad talukohad ja
põllumaad. Võistlejaid ootasid
ees tehniliselt keerukad ja füüsiliselt nõudlikud rajad.
Lühiraja meistrivõistlused
on tõenäoliselt kõige tihedama
konkurentsiga võistlused Eestis, mis ometi ei takistanud
Harjumaa parimal orienteerumisklubil olemast edukas. Sel
korral jäi saavutamata meistritiitel, kuid Viivi-Anne Sootsi
(N21) ja Erik Aibasti (M40)
hõbemedalid ning Maire Raidi

(N75) ja Andre Nõmme (M40)
pronskmedalid olid tublid tulemused. Lisaks tuleb ära märkida noorte Teele Telgma (N16)
ja Andres Saetalu (M20) viiendad kohad oma võistlusklassis.
Teisel päeval peetud teatejooksudes näitas Saue Tammede head stabiilset taset
hõbeda võitnud meeste teatevõistkond, mille tõi finišisse
vahetuse parima ajaga ankrumees Peeter Pihl.
Juunis hoolitses Saue orienteerujate parima tulemuse
eest rattaorienteeruja Lauri
Malsroos, kes võitis Portugalis
individuaalse meistritiitli. Ülejäänud klubi sportlased osalesid Jukolal, maailma suurimal
teateorienteerumise võistlusel.
Soomes Turu lähedal toimunud võistlusest võttis osa
1300 neljaliikmelist naiskonda ja 1500 seitsmeliikmelist meeskonda. See teeb ligi
16 000 orienteerujat.

Selleks, et võistluse mastaapsust hoomata, peab seal
korra ära käima. Rakvere linna
jagu inimesi koguneb ööpäevaks, et nautida metsajooksu.
Naised jooksevad päeval ja
mehed stardivad enne südaööd - võitja lõpetab ligi kaheksa
tundi hiljem.
Saue Tammede naised oli
väljas kolme võistkonnaga.
Meeskondi oli üks, kuid need
seitse olid järjekordselt parim
Eesti klubi, saavutades üldarvestuses 130. koha.
Hea on tõdeda, et pead on
tõstmas uus põlvkond orienteerujaid. Samuti on klubis
üks maailma parimaid rattaorienteerujaid ja aktiivne harrastajaskond. Kõik see kokku loob
Saue Tammedele tugeva vundamendi, et püüda säravamaid
tulemusi hooaja teises pooles.
Laurit ootavad ees rattaorienteerumise maailmameistrivõistlused, teisi kohalikud.

Poolaasta selgitas välja linna meistrid males ja kabes
Valjo Rattasep
SaueMale-Kabeklubi juhatuse
esimees
Jaanuaris viis Saue MaleKabeklubi läbi linna meistrivõistlused välkmales. Võidutses Karel Uurits, kes saavutas
11 punkti 12 mängust. Teise
koha pälvis Taavi Kalvik 9
punktiga ja kolmandaks jäi
Raivo Viidu 8,5 punktiga.
Veebruarikuistel linna meistrivõistlused välkkabes sai väga

hea tulemuse Urmas Väärtnõu,
kes võitis kõik partiid, saades
12 punkti 12 partiist. Teise
koha tagas endale Raivo Viidu 7
punktiga ja kolmandaks platseerus Valjo Rattasep 6 punktiga.
Märtsis korraldas klubi linna
meistrivõistlused kiirmales,
mis kujunesid väga tasavägiseks. Pingeliste võistluste
tulemusena jäid 1. ja 2. kohta
jagama Jüri Nõmmsalu ja Raivo
Viidu, kes saavutasid võrdselt 4
punkti 5 partiist. Võitja selgita-

miseks mängisid mehed kaks
lisapartiid, mis lõppesid aga
viigiliselt. Seejärel läbiviidud
loosimise tulemusena naeratas
õnn Raivo Viidule, mis tagas
talle esikoha, kolmandaks tuli
Karel Uurits 2,5 punktiga.
Aprillis võidutses linna
meistrivõistlusel kiirkabes
Urmas Väärtnõu, talle järgnesid
Raivo Viidu ja Raul Leeduks.
Male-Kabeklubi juures tegutseb õpilaste malering. Neile
korraldas klubi aprillis-mais

kevadise kiirmaleturniiri, millel
tuli vanema rühma grupis kindlalt esikohale Mihkel-Eduard
Luude, kes saavutas 10 punkti
12 partiist. Teine koht kuulus
Vallo Arukaevule 7,5 punktiga
ja kolmanda koha pälvis Markus
Grossthal 7 punktiga. Noorema
rühma grupis oli parim Marko
Birk, kes saavutas esikoha 7
punktiga 9 partiist. Teine koht
kuulus Markus Paele 5 punktiga
ja kolmanda koha tagas endale
Anita Pihl 4,5 punktiga.

Klubi maletajad esinesid
tublilt 31. mail kiirmaleturniiril Keila linnas. Raivo Viidu
ja Karel Uurits said mõlemad
võrdselt 4,5 punkti 8 partiist,
tagades vastavalt 23. koha ja
24. koha 61 osavõtja hulgas.
P. Kerese tänava maleturniiril 24. mail Tallinnas mängisid
hästi Karel Uurits ja noormaletaja Mihkel-Eduard Luude, kes
said mõlemad võrdselt 4 punkti
7 mängust ja tulid vastavalt 33.
ja 40. kohale 88 osavõtja hulgas.
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Viis päeva kaunis Karjalas
Elina Mägi

M

ai viimasel nädalal
korraldas päevakeskus kultuurireisi
Karjalasse, osalesid
tantsurühmad Saue Kägara,
Vokiratas ja Kadaja.
Peatus Koogu kohvikus,
seejärel juba Narva ja veidi
pärast ühte olimegi üle piiri.
Peatusime Ivangorodis, lõunaks jõudsime Kingisseppa,
endise nimega Jamburg. Sõidu
ajal kuulasime Lilja lapsepõlvemälestusi Ingerimaalt ja
plaadilt vene romansse.
Pärastlõunal jõudsime
Peterburi ja suundusime ööbimiskohta Jaani kirikusse. Et
aeg oli veel varane, oli võimalus tutvuda linnaga: kes
külastas kauplusi, kes jalutas
Nevski prospektil. Sel päeval
oli linna aastapäev ja mõni
meist läks õhtul ilutulestikku
vaatama.

Hommikul asusime teele
Karjala poole
Algul igav maastik muutus
huvitavamaks pärast Priozerskit: oli näha kaljusid, mis on
iseloomulikud Soome aladele.
Mõnetunnise sõidu järel
jõudsime Sortavalasse Laadoga järve põhjakaldal.
Vanasti saigi sinna ainult
veeteed pidi. Linn, kus praegu
elab ligi 19 tuhat inimest, sai
linnaõigused Rootsi kuninga
Gustav II Adolfi ajal. Sellest
alates on linn käinud käest
kätte, olnud Rootsi, Soome ja
Venemaa koosseisus.
Majad linnas olid algselt
puidust, kuid pärast 1903.
aasta suurt tulekahju kivist.
Hooned olid põhiliselt Soome
arhitektide projekteeritud, sh
ka kuulsa Alvar Aalto poolt. Üks
paremini säilinud selleaegseid
maju on praegu Bank Rosii
käsutuses. Linnas on mitmed
soomekeelsed tänava- ja hotellinimed. Ka pargis asuv Väinämöise kuju viitab linna kuulumisele Soome riigi koosseisu.
Õhtuks jõudsime Jänisjärve äärde hotelli Gardarika, mille nimi on tuletatud
Kiievi-Vene ajast IX-X sajandil: Cardarica ehk linnade
maa. Veetsime ilusa õhtu
maalilise järve kaldal.
Kolmandal hommikul jagunes grupp kaheks. Osa külastas
Ruskala marmorikaevandust,
teine sõitis Valaami saartele.
Saarele sai paigast nimega
Ladožkaja Usadba, mille
rajas Oskar Nissinen 1892
ja kus peeti peadpööritavaid
vastuvõtte kõrgseltskonnale.

Päevakeskus korraldas kultuurireisi Karjalasse, osalesid tantsurühmad Saue Kägara, Vokiratas ja Kadaja. Pildil Püha Troitsa pidustustel Sestroretskis
- kaunid rahvariided äratasid kohalikes huvi. Foto: Arno Univer

Täna on mitu hoonet endiste
jooniste järgi taastatud, mõisa
peahoone ootab oma järge.

Valamo saared ja Ruskala
marmorikarjäär
Valamo koosneb 50 vulkaanilise päritoluga künklikust,
kaljusest ja okasmetsaga kaetud saarest, mis on tekkinud
1,5 miljoni aastat tagasi. 10.
sajandil rajasid arvatavalt
kaks kreeka munka Sergei
ja German suurimale saarele õigeusu mungakloostri,
Valamo Issanda Muutmise
Kloostri, mille õitsenguajaks
loetakse 15.-16. sajandit,
mil see kuulus Moskva riigi
koosseisu. 1715 sattus
klooster Rootsi riigi kätte.
1944. aastani kuulusid need
alad soomlastele, sealt alates
Venemaale. 1984. aastani
asus kloostris sõjaveteranide
hooldekodu. 1989 saabus
kloostrisse kuus munka ja
algas uus elu: Peterburi parimad restauraatorid töötavad
seal.
Kloostri kaljusele pinnale
on rajatud puuvilja- ja lilleaiad. Territooriumil asuvat
hotelli on aegade jooksul
külastanud paljud tuntud inimesed. Saarel elab ligikaudu
150 püsielanikku, kes töötavad kloostri juures aedades ja
pagaritöökojas.
Muljetavaldav elamus: kirikus kuulasime Peterburi meesansamblit Valaam - võimsad
hääled ja hea akustika.
Ruskala marmorikarjääri
rajamist alustati 1765. Karjala marmorit, mis on väga
hinnatud ehitusmaterjal, on
üle 40 liigi. Seda on kasuta-

tud Peterburi Iisaku ja Kaasani katedraalis, Ermitaažis ja
mitmes metroojaamas. Täna
on karjäär täitunud veega ja
looduskaitseala.

Põhjalik ülevaate karjala
ajaloost, kultuurist, keelest
Ajaloolises Kinerma külas kohtusime Nadeždaga, kes kostitas meid karjala pirukate ehk
„kalitkade“, kohupiima-mustika koogi ja samovaris valmistatud teega. Tutvusime külaga,
mida on esmakordselt mainitud
juba 1563 ja kus on säilinud
vaid 16 maja. Talvel elab külas
viis inimest: Nadežda pere ja
üle 80-aastane Ivan. Teistes
majades elatakse vaid suvel.
Saime teada, et maja
pärandatakse alati noorimale
pojale. Küla on ehitatud
ümara plaaniga, kõik majade
aknad vaatavad kiriku poole.
Kirik on rajatud pühale künkale, seda ümbritsevad kõrged
puud. Majade ümbrus on lage.
Vanasti oli seal ka surnuaed,
aga kõik ristid on mädanenud
ja uusi riste ei panda: üks elu,
üks rist. Uus kalmistu asub
külast väljas.
Ka Prääsa küla, kuhu me
järgmisena suundusime,
püüab karjala kultuuri säilitada. Sealses etnokultuurikeskuses Elama tervitas meid
kaks rahvariietes noorikut.
Saime põhjaliku ülevaate
karjala ajaloost, kultuurist ja
keelest. Käsitöö on paljuski
sarnane meie omale.
Kindlasti on paljudele uudiseks, et Sauel elab mees, kes
on aidanud karjala keelt hoida
ja säilitada - doktorikraadiga
filoloogiaprofessor Jaan Õis-

puu. Peeter Olesk on temast
kirjutanud kui ainukesest saarlasest teispool Suurt väina, kes
tunneb karjala keelt, sest ta on
seda uurinud. Prääsa keskusele andsime üle ka Jaan Õispuu koostatud karjalakeelse
raamatu.

Karjala Vabariigi pealinn
Petroskoi
Algas sõit Petroskoi poole, kuhu
jõudsime hilisõhtul. Majutusime hotellis Onega ehk Äänisjärve ääres, mis on suuruselt
teine järv Euroopas Laadoga
järel. Järves asub Kiži saar, mis
on kuulus 18. sajandil ehitatud
puukirikute poolest.
Idakalda kaljusid ehib ligi
1200 kuulsat Äänisjärve kaljujoonist. Karjala Vabariigi pealinn
Petroskoi on järve läänekaldal.
Vürst Menšikov rajas Peeter
I käsul Petrovskaja Sloboda
nimelise asula, kuhu ehitati
rauavalamistehas, et valmistada
suurtükke ja laevaankruid Põhjasõtta. Linna nimi tuleb tehase
nimest Petrovski Zavod.
Edasi viis reis Kivatši rahvusparki, mille suurim vaatamisväärsus on tasandikukosk
Suna jõel. Neljatasandiline
kosk on 11 meetrit kõrge ja
suuruselt teine Euroopas.
Nägime ka karjala ehk maarjakaski. Need puud elavad
umbes 70-aastaseks. Koleda
ja krobelise koore all paikneb
väärtuslik puit.
Tagasi Petroskoisse sõitsime
läbi Kondopogu, endise palgiparvetajate keskuse ja paberitööstuse linna. Sealses kultuurikeskuses asub Karjala ainuke
orel, millel on kontserdi andnud
paljud tuntud interpreedid.

Linna lähedal maalilise Onega
kaldal asub 42 meetri kõrguse
torniga Jumalaema Uinumise
kirik - Uspenski puukirik, milles
on mitmed ikoonid seisnud puutumata ehituse algusest peale,
osa on restaureeritud.
J õ u d s i m e t a g a s i P e troskoisse, kus meie rahvatantsurühmad esinesid kohalikus
teatris. Kaunid rahvariided
äratasid kohalikes huvi ja
tuli vastata küsimustele meie
päritolu kohta. Nii mõnigi
oli ammu Eestis käinud või
midagi Eesti kohta kuulnud.
Algas tagasitee: mööda Laadoga paremat kallast südaöisesse Peterburi, mis lummas
valgetele öödele vaatamata
tuledesäraga. Järgmisel hommikul võtsime suuna 37
tuhande elanikuga Sestroretskisse. Linn asutati 1714, 1724
rajati sinna relvatehas ja 2008
avati Hyundai autotehas.
31. mail olid linnas Püha
Troitsa pidustused. Need on
pärast lihavõtteid ühed tähtsamad pühad. Kõikjal oli
lilli ja kaseoksi. Rongkäigule
kirikutegelaste ja linnaisade
osavõtul järgnesid kõned ja
kontsert, kus esinesid erinevate rahvuste lauljad-tantsijad.
Te e l k o j u m ö ö d u s i m e
Kroonlinnast, peatusime Kingissepas. Edasi paistiski tuttav
Narva kindlus ja Eestimaa,
aga piiriületus võttis oma paar
tundi. Jõudsime koju väsinuna,
tulvil reisimuljetest. Sisukat
reisi jäävad meenutama sajad
reisikaaslaste tehtud fotod ja
jutud. Tore oli!
Tänu Liivile, Elenale, Tiinale,
Katrinile ja roolikeerajale Aivole,
kes meid vapralt sõidutas.

Mitmesugust
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Doonoritelgid jõuavad Keilasse
Urve Pals
PERH-i
kommunikatsioonispetsialist
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
(PERH) doonoritelkide tuur
on pärast Haapsalu ja Rakvere
jõudmas kolmanda linnana
Keilasse. PERH-i verekeskus
kutsub Keila Kultuurikeskuse
kõrvale paigaldatud doonoritelkidesse verd loovutama 6. ja
7. juulil kella 12-18 ning 8.

juulil kella 11-17.
Doonoriks sobib terve,
puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene
vanuses 18-60 eluaastat, kes
on Eesti Vabariigi kodanik
või elanud Eestis elamisloa
alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd
loovutama regulaarselt, kolmneli korda aastas. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme
patsienti. Kõige sagedamini

vajavad doonorverd vähihaiged, sünnitajad ja imikud
ning raskete operatsioonide
patsiendid, aga ka aneemia,
verejooksu, raske trauma ja
mitmete teiste haiguste põdejad. Eesti haiglates tehakse
aastas vereülekanne ligi 20
000 patsiendile.
”Ka doonor on riigikaitsja”
juhtlause all tuuritavad doonoritelgid mööda Eestit juba üheksandat suve. Maist septembri

keskpaigani toimuva tuuri ajal
peatutakse üheksas linnas: Tallinnas, Keilas, Raplas, Paides,
Haapsalus, Rakveres, Pärnus,
Tartus ning Viljandis.
Doonoritelkide projekt saab
teoks tänu koostööle päästeameti, kaitseväe, sotsiaalministeeriumi, kaitseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, maa- ja linnavalitsuste,
maanteeameti, kaitseväe
värbamiskeskuse, Kaitseväe

Ühendatud Õppeasutuste,
Kaitseliidu ja Eesti Punase
Ristiga. Doonoritelke toetavad
väga paljud Eesti asutused,
kõigi doonoritelkides verd loovutanud inimeste vahel loosib
reisikorraldaja Goadventure
välja oktoobris toimuva nädalase puhkusereisi kahele Türki.
Igakülgset informatsiooni
doonoritelkidest leiab eesti- ja
venekeelse kampaanialehelt
www.doonoritelgid.ee.

Kivist kunst koju, aeda,
parkidesse ja fuajeedesse

Reis Mulgimaale 13.-14.
augustil

Saue Sõna

Esimene päev

Kunagine kuulus Ars Monumentaal nimega Hurda küün
aadressil Pärnu mnt 560 oli
plats, kus raiuti ning valati
suuri skulptuure ja monumente. Täna on Hurda küünil
uus omanik Kivi Kunst OÜ,
mis rendib sealset töökoda.
Ja nii on vanas Hurda küünis tagasi kivist kunst koju,
aeda, parkidesse, fuajeedesse ning soovi järgi hauakivide tegemine.
Skulptorist ja kiviraidurist
abielupaar tegutseb töökojas
aastaringselt.
Gea Sibola Hansen on Eesti
Kujurite Ühenduse esinaine.
Abikaasa Brian Hansen on taanlasest kiviraidur, kellel on suured rahvusvahelised kogemused
kiviraidumises ning kunsti tegemisel ka muinsuskaitse all olevatel ehitustel ja skulptuuridel.
2014. aastal raiusid nad

Skulptorist ja kiviraidurist abielupaar tegutseb Hurda küüni töökojas
aastaringselt. Foto: erakogu

Hurda küünis kaks suurt
mustast graniidist bareljeefi
lipulugudega Eesti lipu 130.
aastapäeva auks Otepää kiriku
väravapostidele.
Hurda küüni on külastanud
kunstikoolid, et näha, kuidas
skulptorid töötavad ja kuidas
kivi raiutakse. Tänavu kevadel
korraldas Hurda küün avatud

uste päeva.
Kivi Kunst OÜ osaleb rahvusvahelistes kivitööprojektides muinsuskaitse all olevate
skulptuuride restaureerimisel
ja uuesti raidumisel koostöös
Taaniga. Töö teostatakse siin
vanas Hurda küünis. Pereettevõte raiub ka teiste kunstnike
töid kivisse.

Saue Päevakeskus

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. Karksi-Nuia, Ainja
järv, Taagepera loss, Hella
Wuolijoe sünnikoht ja Mats
Erdelli kabel Alal, majutus ja
õhtusöök Kopra talus Tuhalaane lähedal (saun, suplus,
soovijatele kanuusõit tiigil).

Palju-palju õnne!

96
92
92
91
89
87
87
85
84
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
80
80

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.
Foto: internet

Jumalateenistused juulis
Saue kirikus
Pühapäev, 12. juuli kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel

Juulikuu
sünnipäevalapsed
ELLEN RAIDNA
HELME KERMES
AUGUST TAGGER
HELMI LAAN	
JOELIT PAJENSON	
AINO PALM
EVI LAATS
ELDA MÄRTMAA
HEINO HEINLOO
ASTRID MIHKELSON	
HILDEGARD JUHTVER
ASTA TRUU	
LEIDA KRASIKOV
AINO LEHISSAAR
HELJU KAISTE
KAI ILVEST
VELLE-AHTO PEDASTE
ENNO-JOHANNES TOOMES
HARALD DIDRIK
ÕIE-JULIE VÄÄRTNÕU	
KAIE KÕRGE
ENNO LILIENTHAL

Teine päev

Pühapäev, 19. juulil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno
Tarkuse kroon on Issanda kartus, see paneb õitsema rahu ja
tervise. Srk 1:18

Pühapäev, 5. juuli kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld

Pühapäev, 26. juulil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19

3. juuli 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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
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, 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

Teated ja reklaam
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Puuokste ja puulehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kila-kola.
Teeme ruumid kolast tühjaks
ja vajadusel ka koristame. Väikehoonete lammutus. Ostame
vanarauda. Tel 53476867.
Lõikan hekki, pika heina niitmine trimmeriga, niidan muru,
saetööd, vajadusel võsalõikus.
Tel 55547291.
Pakume ehitusmaterjale, ehitusteenust, muruniitmist, kodukoristust. Mob 53321522,.info@
tarnekor.ee, www.tarnekor.ee,
www.facbook.com/tarnekor-ehitusmaterjalid.
Kaasaegsed ja klassikalised
küttekolded. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.ahjumees.ee. Tel
56681555, tanel@ahjumees.ee.
Kui sul on vaja uusi riideid
õmmelda (kleite, pluuse, seelikuid, pükse, voodipesu, kardinaid jm), vanu ümber teha või
parandada, pöördu minu poole
telefonil 53417075. Täidan
tellimused väga kiiresti.
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.

Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka liiva,
killustikku, laudaväetist.
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.

kelder. Üldpind 36,3m2. Telefon 5017626, Urmas.

jutada mereroheline@gmail.com
või helistada 56853700.

Otsin tööd
Pakun koeraga jalutamist.
Hooldus ja loomahoidja, kui teil
pole aega. www.abilised.eu.Tel
58586524.

Ootame meeskonnaga liituma
autopesijat. Saada CV, kui
autod on sinu jaoks enamat kui
sõiduvahend, füüsiline töö sobib
sulle, võtad vastutuse töö eest
ja oled tulemuse suhtes nõudlik,
sulle on tähtis stabiilne sissetulek, aga soovid palganumbreid
ka ise kujundada, lisaks heale
eesti keele oskusele saad hakkama vene ja inglise keeles.
Kasuks tuleb eelnev kogemus
autopesijana, kuid õige suhtumine ja soov tööd teha on
olulisemad. Pakume tulevastele
pesumeistritele ka väljaõpet.
Kui tundsid ennast ära, saada
CV kohe info@viruautospa.ee ja
võtame sinuga ühendust.

Pakun tööd
Lustila lastehoid pakub tööd
lapsehoidjale. Vajalik lapsehoidja kutsetunnistuse või pedagoogilise hariduse olemasolu.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus
1,5-3 aastaste lastega. Kui soovid kandideerida, saada oma CV
ja motivatsioonikiri aadressile
lustila@lustila.ee.
Lillekauplus Sauel otsib töökat
ja kliendisõbralikku lilleseadjatdekoraatorit. Tel 55639600.
Pakun teenimisvõimalust vaarikate korjamisega juulikuus.
Töö sobib noortele alates 14.
eluaastast. Helista telefonil
5058590, Jüri.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

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

Kinnisvara
Pere kahe lapsega Sauelt soovib
üürida 3-toalise korteri. Lapsed
käivad Saue gümnaasiumis.
Kontakt: 5081543, Monika.

Otsime bussijuhte väikestele ja
suurtele bussidele elukohaga
Harku, Saue, Keila, Loksa,
Paldiski. Info tel 6272713 või
53358698.

Müüa 1-toaline korter Kütise
tänaval Saue linnas. Korter
asub I korrusel päikesepoolses
küljes. Suur köök, suur tuba,
kaks panipaika korteris sees,

Otsin inimest, kes lammutaks
ära nõuka-ajal ehitatud garaažitee ja utiliseeriks tsemendikamakad, kivid ja muu. Tasu
kokkuleppel. Soovijal palun kir-

Saue Lehekuu laat
25. juulil kell 9-16
Pärnasalu põik 11
platsil. Kohal kauplejad
üle Eesti. Tulge kogu
perega meelt lahutama!

Südamlik kaastunne
emale, Helile ja Randole
ARVI LEIDMAA
surma puhul
sõbrad Koit ja Heiki

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja emale
ARVI LEIDMAA
kaotuse puhul
KÜ Kütituli

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame
pea…
Südamlik kaastunne
Helile abikaasa
ARVI LEIDMAA
kaotuse puhul
KÜ Kütituli juhatus
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