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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Volikogu hääletas
ühinemise poolt
Saue Sõna

S

aue Linnavolikogu
kinnitas 31. märtsil Kernu valla,
Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla
ühinemislepingu ning selle
lisad. Tegu on ajaloolise otsusega, mille poolt hääletasid
kõigi ühinevate omavalitsuste
volikogud üheaegselt ja mille
tulemusena moodustub ligi
21 000 elanikuga Saue vald.
Sellist nime soovisid rahvaküsitluses osalenud.
Saue Linnavolikogus hääletas ühinemise poolt 10 volinikku ja vastu oli seitse. Kernu
vallas pooldasid ühinemist kõik

Tööd jätkavad
üleminekuaja töörühmad

Saue Linnavolikogus hääletas ühinemise poolt 10 ja vastu oli seitse volinikku

Valimisliidu Kindlad tegijad kutsel, kes ühinemist ei pooldanud ja mille
liikmed linnavalitsuse hoone trepil mitteühinemist põhjendasid, protestis
linnavalitsuse ees ühinemise vastu pisut enam kui 100 sauelast

12 volikogu liiget. Nissi vallas
oli poolt kaheksa ja vastu neli
volinikku. Saue Vallavolikogus
kogunes poolthääli 13, kaks
volikogu liiget jäi erapooletuks.
Istungi järgmine päevakorrapunkt käsitles Vabariigi

Valitsuselt Kernu valla, Nissi
valla, Saue linna ja Saue valla
haldusterritoriaalse korralduse
muutmist - tekkib uus omavalitsusüksus, mille nimeks saab
Saue vald.
Moodustuva Saue valla voli-

Ühinemise pooldajate reklaam linnavalitsuse parkimisplatsil tutvustas
sauelastele nelja omavalitsuse ühinemisest tulenevaid positiivseid muudatusi. Fotod: Sirje Piirsoo

kogu liikmete arv on 27.
2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistele minnakse ühendvallana.
Valimisringkond hõlmab Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja
Saue valla haldusterritooriumeid.
Nüüdsest jätkuvad ülemine-

kutegevused, mis tagavad uue
valla juhtimise ja elukorralduse
sujuva toimima hakkamise
tuleval sügisel. Sellest kõigest
täpsemalt juba edaspidi.
Ühinemisleping ja selle
lisad on kättesaadavad Saue
linna kodulehel aadressiga
www.saue.ee.

Ühinemisläbirääkimiste
juhtivkomisjon tõmbas 5.
aprillil Sauel joone alla senitehtule ja lõpetas läbirääkimiskomisjonide tegevuse.
Tööd jätkavad üleminekuaja
töörühmad.
Juhtide töörühma kuuluvad ühinevate omavalitsuste juhid ja volikogude
esimehed. See töörühm
kujundab vallavalitsuse kui
ametiasutuse ja ametikohtade struktuuri, viib läbi
Kütise tn 8a keskusehoone
rajamise ettevalmistustegevused ja töötab välja valla
arengukava projekti.
Valla- ja linnasekretäride
töörühm tegeleb valla põhimääruse ning finantstöörühm valla eelarvestrateegia
projekti väljatöötamisega.
Sotsiaalvaldkonna juhtide töörühma ees seisab
sotsiaaltoetuste ja teenuste
kordade ühtlustamine.
Ühtlustada tuleb ka hallatavate asutuste töötajate
palgad ja hallatavate asutuste kohatasud.
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Saue linna keskuse arhitektuurivõistlus
Saue Sõna
Saue Linnavalitsus kuulutas
1. oktoobril 2015 välja Saue
linna keskuse arhitektuurivõistluse-ideekonkursi. Tähtajaks, 26. veebruariks 2016
laekus konkursile kaks tööd
– „Kvartett“ ja „Murrang“.
Ideekavandite hindamise
žürii, mille esimees on linnapea Harry Pajundi ning liikmed
linnaarhitekt Urmas Elmik, ehitus- ja planeerimisvaldkonna
juht Riho Rüüson ning Laur
Pihel ja Toomas Paaver Eesti
Arhitektide Liidust, otsustas 1.
aprillil anda välja ergutuspreemia võistlustööle „Kvartett“.
Preemia pälvinud võistlustöö autor kuulutatakse välja
lähiajal.

Võistlustöö „Kvartett“

Võistlustöö „Murrang“. Fotod: Merle Kerm

Saue Rauakaubad on avatud
Saue Sõna
Saue Rauakaubad avas uksed
4. aprillil aadressil Kasesalu
tänav 12.
Igas majapidamises vajab
miski mingil hetkel parandamist, sestap leiab sauelane
uuest kauplusest kõik esmavajaliku. Näiteks kinnitusvahendid: poldid, mutrid, kruvid,
naelad ja tüüblid. Käsitööriistad: näpitsad, tangid, haamrid,
kirved, saed. Maalritarbed.
Isikukaitsevahendid, sh kindad, kaitseprillid, jalanõud ja
tolmumaskid. Mõõdulindid ja
loodid ja autokemikaalid.
Kauplus asub Tule tänava

äärses tööstuspiirkonnas katlamaja kõrvalt piki Sooja
tänavat AS-i Erimell Saue
esinduseni, sealt paremale
ja sini-valge hoone paistabki.

Oma silm on kuningas kauplus on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-17 ja
laupäeval kuni kella 14-ni.
Fotod: Sirje Piirsoo

Liiklusereguleerija
koolitus lasteaia töötajatele
Saue Sõna
OÜ Autosõit viis Maanteeameti tellimusel Saue lasteaias Midrimaa 30. ja 31.
märtsil läbi liiklusereguleerijate esimese pädevusastme
kursused, mille käigus said
lasteaia töötajad lasterühmaga liikumiseks vajalikud
teadmised.
Koolituse läbinud oskavad nüüd lasterühmaga
liiklemisel ennetada
liikluses tekkivaid ohtusid
ja abistada lapsi lihtsamatel ülekäiguradadel sõidutee ületamisel.
Praktilised harjutused toimusid Tule ja Koondise tänava
ristmiku ülekäiguradadel.
Kaitslik liiklemine on meie
kõigi turvalisema tuleviku võti
liikluses. Foto: Sirje Piirsoo

Tõkke tn 1 pargi-ja-reisi-parkla ning
Tõkke tänava ehitustööd
Saue Linnavalitsus
Käesoleval nädalal algavad
Tõkke tn 1 pargi-ja-reisiparkla ning Tõkke tänava ehitustööd, mille käigus ühendatakse Laagri-Saue kergliiklusteede esimese ja teise etapi
teeotsad.
Ehituse käigus rajatakse
autoparkla koos jalgrattaparklaga, kergliiklus- ja
kõnniteed, õgvendatakse
otsemaks Tõkke-Ladva –
Kuuseheki tänava kurviline
ristmik, rajatakse uus tänavavalgustus ja haljastus.
Ehitustööde ajal võib ette
tulla liikluskorralduse muu-

datusi, millest teavitame eelnevalt. Bussiliiklust püüame
säilitada võimalikult katkematuna samal marsruudil, ümber
suunatakse vaid tavaliiklus.
Ehitustööd peavad olema
lõpetatud juuli algul. Töid
teostab Verston Ehitus OÜ
ja omanikujärelevalvet teeb
SKP Ehitus ja Õigusbüroo
OÜ, ehitusprojekti koostas
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Saue Linnavalitsus vabandab tee-ehitusest tingitud
ebamugavuste pärast ja teeb
omalt poolt kõik, et liiklemine tööde piirkonnas oleks
ohutu ja võimalik ka ehitamise ajal.
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Eesti kultuuri päev Inčukalnsis
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus korraldab
koostöös linna rahvatantsurühmade ja segakooriga 16.17. aprillil Lätis meie sõprusvallas Inčukalnsis Eesti
kultuuri päeva. Ettevalmistused selleks algasid juba möödunud aasta novembris. Päev
on järg 2015. aasta märtsis
Sauel toimunud Läti kultuuri
päevale.
Ühtekokku võtab Eesti
kultuuri päevast Lätis osa
ligi 100 inimest Sauelt: Saue
Segakoor, segarühm Saue
Simmajad, naisrühm Saue
Kägara, seeniortantsijate
rühm Vokiratas, Saue Kapell
ja rivitrummarid.
16. aprillil annavad
kollektiivid sõprusvallas kaks
kontserti. Ühe neist Vangaži
kultuurimajas, teise Inčukalnsi
rahvamajas. Saue Segakooril
on 17. aprillil kontsert Vangaži
kirikus.

Inčukalnsis rahvamajas on avatud Saue kunstnike maalinäitus, sealsamas annavad linna kollektiivid 16. aprillil
kontserdi. Foto: Sirje Piirsoo

Läti kultuuri päev Sauel 2015
14. märtsil 2015 oli Saue linnal külas enam kui 60 lauljat ja
tantsijat Lätist Inčukalnsi sõprusvallast, kes tõid meieni killukese
Läti kultuuri: koorilaule, rahvatantse, tarbekunsti ja maale,
käsitööd ja rahvuslikke toite.
Kooli saalis ja linna raamatu-

kogus oli avatud Inčukalnsi
kunstnike tööde näitus: kootud
mustrilised sokid ja käpikud,
rahvuslikud ehted, maalid ja
fotod Läti kaunist loodusest.
Päev algas laulu ja tantsu töötubadega, järgnes käsitöölaat
ja rahvustoidu maitsmine.

Kahetunnisel kontserdil astusid üles Inčukalnsi ja Saue
rahvatantsijad ning koorilauljad ja Saue Kapell. Selle lõpetas Läti rahvaviis „Put, vejni“
/ „Puhu, tuul“. Laulsid kõik:
koorid, tantsijad ja linnarahvas
auavaldusena püsti seistes.

29. märtsist kuni 17.
aprillini on Vangažis ja Inčukalnsis avatud näitused, millel eksponeerime Saue linna
kunstnike maale ja keraamikat, käsitöömeistrite linikuid,
kudumeid, salle, käekotte,
ehteid, rahvuslikke vöösid ja
muud ning purje- ja viikingilaevade mudeleid.
Et Vangaži gümnaasiumis
ja Inčukalnsi põhikoolis on
16.-17. aprillile eelnevalt
Eesti kultuuri nädal, valmistasime õpilastele näitamiseks
linna tutvustava lühivideo,
samuti CD-d fotoreportaažiga
möödunud aasta sündmustest
linnas. Lisaks on koolides 29.
märtsist kuni 17. aprillini
üleval fotonäitus „Linnas on
ilu, linnas on elu“.
Eesti kultuuri päevadeks
valmib Saue linna tutvustav
lätikeelne voldik. Enne kontserte pakume Läti sõpradele
osalejate valmistatud Eesti
rahvustoite ja Õllenaudi õlut.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue linnavolikogu 24.
märtsi istungi päevakorras
oli viis küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Kinnitas Kernu valla, Nissi
valla, Saue linna ja Saue

valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus
laekunud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamise
õiendi.
◊ Valis Saue Linnavolikogu
aseesimeheks Raivo Ojapõllu.
◊ Valis volikogu planeerimis-,

ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimeheks Tiit
Isopi, kultuurikomisjoni
esimeheks Evelin PovelPuusepa, hariduskomisjoni
esimeheks Anne Teetamme
ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Malle
Liivi.

◊ Määras volikogu esindajana
Saue Gümnaasiumi hoolekogusse Tiit Isopi ja Saue
Huvikeskuse hoolekogusse
Anne Teetamme.
◊ Volikogu volituste perioodil
esindavad Saue linna Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekul volikogu esimees Valdis

Toomast, keda asendab
volikogu aseesimees Raivo
Ojapõld, ja Saue linnapea
Harry Pajundi, keda asendab linnavalitsuse liige Riho
Johanson. Eesti Linnade
Liidu volikogus esindab
Saue linna linnapea Harry
Pajundi.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 24.
märtsi istungi päevakorras
oli kaheksa küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Muutis 2016. aasta hankeplaani.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
09.03.2016 korraldust
nr 75 „Lihthanke „Saue
linna Tõkke tänav T1 renoveerimine ja Tõkke tänav
1 autoparkla ehitustööd“
kinnitamine“, lükates riigi-

hangete seaduse § 47 lg 2
ja hankedokumendi punktide 13.1 ja 13.1.2 alusel
ühispakkuja Viaston Infra
OÜ ja Osaühing N&V pakkumuse tagasi, kuna see ei
vastanud hankedokumendi
punktis 10.1 esitatud tingimusele, ning tunnistas
riigihangete seaduse § 50
lõike 1 ja hankedokumendi
punkti 11.9 alusel edukaks
Verston Ehitus OÜ pakkumuse.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Salu tänav t1 kinnistu

Tähelepanu MTÜ-d
Saue Linnavalitsus

◊

◊

◊

◊

tasuta võõrandamine“
eelnõu.
Suunas isiku tasuta tugiisikuteenusele alates 1. aprillist, teenuse osutamist korraldab Saue Päevakeskus.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust ühele
abivajajale.
Otsustas eraldada MTÜ-le
Saue Folk mittetulunduslikuks tegevuseks toetust 1
210 eurot Saue Gümnaa-

Saue Linnavalitsusele e-posti
aadressil saue@saue.ee.
Taotlusvormi leiate Saue
linna kodulehelt aadressil
www.saue.ee taotluste vormide alt.

Infopunktis oli arutusel rahvakoosoleku korraldamine
31. märtsil Saue Linnavalitsuse esisel parkimisplatsil ja
parkimisplatsile sõiduhaagisel
oleva reklaami paigaldamine,
mis tutvustas Saue linna

elanikele nelja omavalitsuse
ühinemisest tulenevaid positiivseid muudatusi.
Linnavalitsus otsustas, et
rahvakoosoleku korraldajale
tuleb tutvustada korrakaitseseaduse nõudeid ning reklaami paigaldaja peab tagama
konstruktsioonide ohutuse ja
kooskõlastama reklaami asukoha.
31. märtsi istungil suunas
Saue Linnavalitsus volikokku
otsuse „Saue Linnavarahalduse tegevuse ümberkorraldamine“ eelnõu.

Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse
stipendiumi taotlemine
Saue Linnavalitsus

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. mai 2016.
Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt

siumi 5.-6. klassi rahvatantsurühma Päikeseratas
kontsertreisiks Gotlandile
ning Saue Päevakeskuse
kollektiivide Rukkilill ja
Vokiratas osalemiseks Harjumaa Põlvkondade peol
Arukülas.

Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi saavad
taotleda Saue linna elanikeregistrisse kantud 15-18-aastased õpilased ja 18-25-aastased

statsionaarses õppes õppivad
üliõpilased.
Stipendiumi maksimumsuurus on 958,67 eurot.
Taotlus stipendiumi saamiseks 2016. aastal tuleb
esitada Saue Linnavalitsusele

hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise
tingimused, määramise ja
maksmise korra ning taotlusvormi leiate linna kodulehelt
aadressil www.saue.ee taotluse
vormide ja hariduse alt.

Haridus
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Miks just Inglismaa
ja kes on keemiainsener?
Õpingutest Inglismaal

Reinar Lokk
Lõpetasin Saue Gümnaasiumi
reaal- ja loodusainete õppesuuna
2015. aastal. Olles oma iseseisva elutee alguses, otsustasin
edasi minna õppima keemiainseneriks. Otsuse elluviimiseks tuli
võtta jalge alla tee Suurbritanniasse University of Bradfordi, et
seal omandada rahvusvahelises
keskkonnas eelmainitud eriala.

Miks just Inglismaa?
Olen palju kordi pidanud vastama küsimusele, miks just
Inglismaa? Eestis on ka võimalik keemiat õppida.
Üks minu soov oli panna end
proovile reaalainete maailmas, esitada endale väljakutse hakkama
saada rahvusvahelises keskkonnas, olla iseseisev, tulla toime
kaugel kodust ja lähedastest.
Vähetähtis ei olnud soov
saada kõrgharidus rahvusvaheliselt tunnustatud ülikoolis, mis
annab mulle hiljem võimaluse
kandideerida oluliselt laiemal
tööturul, kui seda on Eesti.
Oma osa ülikooli valikul
mängis ka erialade valikuroh-

Bradfordi ülikooli peahoone Richmond building. Foto: Reinar Lokk

kus. Ilmselgelt oli sellel hetkel Inglismaal keemiaerialade
valik suurem ja laiem.
Kõik eeltoodud põhjused
saidki ajendiks, miks ma valisin
Inglismaa ja Bradfordi ülikooli.
Valisin University of Bradford i, sest ülikool on innovaatiline, prestiižne ja tudengitele
orienteeritud õppeasutus.
Bradford on tuntud inseneride linnana. Keemiainseneri
eriala kvaliteeti ja arengut võimendavad innovaatilised laborid, mis loovad üliõpilastele
tingimused teadustööga tegelemiseks. Enne lõpliku ülikooli
valikut osalesin kooli lahtiste
uste päeval ja seal sai minu

valik tegelikult lõplikult selgeks.

Mis elukutse see
keemiainsener on?
Keemiainsener on inimene,
kes paneb kokku erinevad
tehnoloogiad ja avastused
ning rakendab need igapäevaelus keemiatehastes. Näiteks:
kuidas suures tehases tööstuslikult toota õlist margariini
või mismoodi saab põlevkivist
kõige odavamalt toota mootorikütust.
Keemiainseneri õppe kestust võib võrrelda arstiõppega.
Selleks, et saada tunnustatud
keemiainseneriks, võib kuluda
6-8 aastat.

Õppeaasta algas 14. septembril
2015. Esimesel nädalal tutvustati uutele tudengitele ülikoolilinnakut, tugistruktuure, korraldati mitmeid tutvumisõhtuid ja
aidati korda ajada õpingutega
seotud dokumendid. Viimane
võtab Inglismaal aega, sest kõik
dokumendid tuleb esitada allkirjastatult paberkujul ja posti teel.
Igatahes Inglismaal ei kao postkontorid esialgu veel kuhugi.
Pärast tutvumisnädalat
algas õppetöö. Minu esimese
aasta õppeained on Chemistry
for engineers, Thermodynamics,
Fluid mechanics, Computer aided
engineering, Engineering maths ja
paljud muud huvitavad ained.
On vara veel teha põhjalikke
kokkuvõtteid esimese aasta
õpingutest. Samas ei ole ma
veel kordagi kahetsenud otsust,
kuigi õpingud ei ole kerged ja
pahatihti venivad koolipäevad
kaugelt üle südaöö.
Minu suurimaks väljakutseks on olnud keemialased
laboritööd, kuna nende tegemine nõuab väga palju praktilisi oskusi. Väga lihtne on kõike

kujutada ühe valemina paberil
või tahvlil, kuid sootuks midagi
muud on see praktikas ellu viia.
Ja muidugi ei saa unustada
siinkohal füüsikat ja matemaatikat, mis astuvad keemiaga
ühte sammu ja lisavad omi
väljakutseid valitud erialal.
Vanema kursuse tudengid
on „rebastele“ mõista andnud,
et see kõik on alles algus. Tõeline reaalainete maailm avaneb alles teisel õppeaastal.
Tunnustusena võin öelda, et
Saue Gümnaasiumis omandatud reaalainete vundament on
osutunud piisavalt tugevaks ja
selle peale on praegu lihtne
olnud laduda müüri, mis ei ole
kordagi pragunenud. Siinkohal
parimad tervitused Inglismaalt
Saue Gümnaasiumi töökale
pedagoogide kollektiivile!
Kutsun teisigi tänaseid Saue
Gümnaasiumi õppurid julgelt
ülesse astuma reaalainete piiramatute võimaluste maailma
ja mitte kartma väljakutseid.
Tänan kodulinna mulle
makstud stipendiumi eest, mis
oli esimesel õppeaastal suureks
majanduslikuks toeks.

Eesti keel ja eesti meel Saue Gümnaasiumi algklassides
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Traditsiooniline eesti keele
nädal Saue Gümnaasiumis leidis aset 7.-11. märtsil, sellest
võtsid hoogsalt osa ka algklasside õpilased - nagu ikka. Iga
klass kirjutas etteütluse ja selgitasime välja kauni käekirjaga
kirjutajad.
Mõni klass tegeles lisaks
teksti mõistmisega: 2. klassid
lahendasid mõistatusi, 3. klassid võtsid mõõtu kõnekäändude tundmises.
Lisaks kõigele toimus enne
veerandi lõppu algklasside
etluskonkurss, kus lapsed
esitasid omaloomingulisi
mereaastale pühendatud
luuletusi. Etlejate mehine
paremik koosseisus Markus
Lilienberg, Mihkel Rehepapp,
Karl Kristjan Lillepea ja Sigmar Sten Kõiv esindab meie
kooli juba 7. aprillil Harjumaa
etluskonkursil. Hoiame neile
pöialt.
Kogu nädal oli tegemisi ja
toimetamisi täis ning lõpuks
said tehtud kokkuvõtted. Kiitust pälvinud õpilaste nimekiri
sai pikk ja õpetajatel on selle
üle ääretult hea meel.
Uuel õppeaastal ootame

ETTEÜTLUS
Eesti keele nädala üsna
keerulise etteütluse kirjutasid
veatult Maria-Madli Kisljakova, Jaqueline Lepasaar, Mia
Lola Uustalu, Triin Pihlamets,
Nelly Riiner, Mairo Lindmann,
Mia-Helena Arro, Gerda-Mai
Leinsalu, Markus Lilienberg,
Mia Karma, Eva Liitmaa, SiimJoonas Liive, Karl Martjan Pikk,
Ronan Teetamm, Stiina Kulderknup, Kerttu-Lisett Parik, Triinu
Ehala, Anni Lepp, Rasmus Lepp,
Mihkel Kivaste, Kaur Erik Kell,
Merilin Aaviku, Marie Lomann,
Britta-Liis Rosental, Joosep
Martin Karu, Beryl Kokka, Freeta
Dikker, Greta Malva, Kätriin Kon-

del, Marta Rõigas, Mihkel Rehepapp, Saskia Smitt, Henri LeesLeesmaa, Miikael Puusepp, Tiina
Irula, Kristofer Kerno, Helin Mari
Must, Kristin Soone, Sandra
Veinthal, Kadriann Ruul, Delia
Tammin, Keiti Lisann Engman,
Rahel Kruusmaa, Leela Mia
Auväärt, Kristin Emili Kõrge,
Tiit-Villem Toomingas, Randel Kõlu, Hugo Pepe Uustalu,
Laura-Liis Saluri, Mirtel Kõluvere, Arabella Reisberg, Laura
Toomsalu, Hendrik Rohtoja,
Ott-Kaarel Kümnik, Nataly
Karu, Berit Laar, Hans Mihkel
Kruuse, Anita Pihl, Eva Mai
Rae, Aleks Andrejev, KaisaMaria Oll, Laura Kristiina Edesi.

PARIMAD LUGEJAD JA TEKSTI
MÕISTJAD
Mirtel Niin, Karoliine Alamaa,
Maria-Madli Kisljakova, Marten
Midri, Mia-Helena Arro, Eva Liitmaa, Henry-Gunar Kukkur, Karl
Martjan Pikk, Sofia Palmiste,
Kerttu-Lisett Parik, Vanessa
Orastu, Stiina Kulderknup,

Anni Lepp, Kaur Erik Kell, Mihkel Kivaste, Caroli Besterman,
Kenneth Mäe, Joosep Martin
Karu, Greta Malva, Britta-Liis
Rosental, Kätriin Variksaar, Kristin Emili Kõrge, Keiti Tammsaar,
Carl Ciaran Eesoja, Liisa-Lotte
Vesk, Karl Mattias Ploompuu,
Andrus Arukaevu.

veel pikemat nimekirja, aga
seniks hoidkem eesti keelt ja
rääkigem seda omavahel nii, et
see kõlab kõrvale kaunilt. Olgu
meie keel rikkalik ja ilus!

PARIMAD MÕISTATAJAD
Helery Vatsk, Grete Helena
Kroon, Kertu Ladva ja Beatrice Keldrema.

KAUNIS KÄEKIRI
Kauni käekirja eest said tunnustatud Hermo Vospert, MariaMadli Kisljakova, Laura Talumaa,
Mia-Lola Uustalu, Jaqueline
Lepasaar, Kerli Vahur, Nelly
Riiner, Jasper Kormik, Alondra
Ivask, Triin Pihlamets, Karl Mattias Ploompuu, Andrus Arukaevu,
Gerda-Mai Leinsalu, Marissa
Reiter, Loore Lemloch, Kaspar
Niitlaan, Siim-Joonas Liive, CarlEric Puulmann, Triinu Ehala,
Gloria Martin, Anar Ausmeel,
Mia Karma, Venno Vahtras, Eva
Liitmaa, Anna Grete Alt, Mihkel
Kivaste, Siim-Taniel Verilaskja,
Anni Lepp, Eliis Rea, Gerta
Eerik, Merilin Aaviku, Mia-Lisete
Raudsep, Marie Lomann, Freeta
Dikker, Amanda Madison, Beryl
Kokka, Kätriin Variksaar, Helina
Vallimäe, Britta-Liis Rosental,
Karl-Martin Kruusamägi, Marta
Rõigas, Kätriin Kondel, Gregor
Ander Mäe, Otto Mattias Roo-

talu, Saskia Smitt, Luisa Loore
Parbo, Kathariina Katrel Kaseväli, Heleri Marion Rüütel, Kadi
Erendi, Kertu Madelene Ladva,
Aleksander Alt, Harriet Grünberg,
Hans Kaiv, Villem Vahtras, Marta
Ründva, Carolin Haug, Ranon
Teetamm, Leela Mia Auväärt,
Hendrik Kookmaa, Kristin Emili
Kõrge, Liis-Marleen Linn, Herzi
Lootsar, Mattias Reisman, Randel Kõlu, Kertu Käosaar, Fred
Erik Sarna, Pert Rene Mätlik,
Mirtel Kõluvere, Arabella Reisberg, Laura Toomsalu, Liisa-Lotte
Vesk, Eva Vlassova, Annamai
Arro, Kirke Kuusk, Lisette Oja,
Kren Leppik, Kristjan Kala, Viivian Suigusaar, Liise Lotte Elmi,
Marili Pender, Kert Kaspar Kirss,
Mattias Donner, Grethel Kastehein, Elis Rosenberg, Annabel Lisandra Küngas, Rosanna
Elisa Rikka, Grete Martin, Grete
Pilden.

TUBLIMAD KÕNEKÄÄNDUDE SELETAJAD
Mati Vettner, Arabella Reisberg, Tristan Paas, Kenneth Leonard,
Carl Ciaran Eesoja, Mirtel Kõluvere ja Crislyn Laks.

OMALOOMINGULISI LUULETUSI ESITASID KÕIGE VAHVAMALT
Markus Lilienberg, Mia Lola
Uustalu, Nelly Riiner, Mihkel
Rehepapp, Marten Võrklaev,
Helena Ojapõld, Karl Kristjan

Lillepea, Harli Menne, Kenneth Leonard, Tiit-Villem Toomingas, Sigmar Sten Kõiv, Liisi
Lotte Elmi ja Maik Arro.
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Saue Laululaps 2016
Sirje Luberg
Huvikeskuse juhataja
Konkursist „Saue Laululaps
2015“ võttis tänavu osa ühtekokku 82 lauluhuvilist last ja
noort vanuses 3-18 eluaastat.
Pikkade traditsioonidega lauluvõistlus tähistas sel kevadel
22. sünnipäeva.
Lauljaid hindas žürii koosseisus koorijuht ja muusikaõpetaja Laine Randjärv, lauluõpetaja Heli Karu ja lauluõpetaja Bert Pringi, kes valisid
igas vanuserühmas välja kolm
paremat poissi ja tüdrukut,
juhul kui osalejaid nii palju oli.
Harjumaa laululapse lauluvõistlusel esindavad meie
linna Agata Tinits, Rebecca
Uustalu, Georg Kalvet, Helena
Kaiv, Kristjan Strastin, Gitte
Mariet Sepp, Erik Võrklaev,
Maria Kristina Eerme, Markus
Lehtsalu ja Greta Reino ja
Adele Vainumets.
Lauljaid toetasid ja saatsid
konkursil õpetajad Piret Kuld,
Reet Jürgens, Grete Põldma,
Elviira Alamaa, Ulvi Kanter,
Eve Pärnsalu ja Anne Adams.
Laululapse korraldajana
tänan kõiki lapsevanemaid,
õpetajaid, laululapsi ja korraldusega seotud inimesi. Suur
tänu Saue laululapse pikaajalistele sponsoritele - LC Saue
ja Saue Naisselts.

Saue Laululaps
2016 tulemused
3-4-aastased
Tüdrukud
I AgataTinits
Poisid
II Mark Kadak
5-6-aastased
Tüdrukud
I Rebecca Uustalu
II-III Loore Leiter
II-III Desiree Tamme

Kõige pisemad esinejad Agata Tinits ja Mark Kadak, kellele fotograaf
üldse ei meeldinud

Esikolmik 5-6-aastaste seas

Žürii vasakult: Heli Karu, Laine Randjärv ja Bert Pringi

Need lapsed tõstis žürii esile 7-9-aastaste hulgas

10-12-aastaste vanuserühm on alati arvukas

Laululaps muutis sel korral formaati ja ansambli saatel lõppkontserti ei olnud, sellegipoolest võis noorte osas laval saatebände näha.
Fotol laulab Gethe Maria Eljas. Fotod: Sirje Piirsoo

Poisid
I Georg Kalvet
II Tauri Eerme
III Jako-Priit Liive
7-9-aastased
Tüdrukud
I Helena Kaiv
II Laura Talumaa
III Helina Vallimäe
Poisid

I Kristjan Strastin
II Mihkel Kivaste
III Kristof Tammeleht
10-12-aastased
Tüdrukud
I Gitte Mariet Sepp
II Mirtel Kõluvere
III Helena Raivo
Poisid
I Erik Võrklaev

II Mattias Donner
III Ott Kaarel Kümnik
13-15-aastased
Tüdrukud
I Maria Kristina Eerme
II Gethe Maria Eljas
III Melissa Melani Oruste
Poisid

I Markus Lehtsalu
II Kaur Erik Pääsuke
16-18-aastased
Tüdrukud
I Greta Reino
II Adele Vainumets
III Brita-Liis Oruste

Kohtume selgi suvel kohvikus, kodukohvikus!
Evelin Povel-Puusepp
Kas kujutate enam ette, et
Saue suvi võiks mööduda ilma
kohvikutepäeva ja linna sünnipäevata. Teoreetiliselt ehk
küll, aga kurb oleks. Ja see ei
lähe mitte… Seda enam, et
esimesed kohvikupidajad on
end juba kirja pannud, maldamata ära oodata, millal registreerumine avatuks kuulutatakse. Saue linna kommiabigi
kontrollib jalgrataste tehnilist
korrasolekut ja kalkuleerib
vajalikku kommi- ja Saue linna
lipukeste kogust.
Nõnda siis leiab Saue linna

Tõkke põigus tegutsenud kohvik ET Burger on lubanud uksed taas avada
ja plaanib külastajatele valmistada vähemalt 500 burgerit. Foto: Sirje
Piirsoo

sünnipäev kodukohvikute ja
meistrihoovidega aset selgi
suvel, pakkudes rõõmu ja hea-

dust, hõrke maitseid, huvipakkuvaid tegevusi ja uusi teadmisi. Kõikjal üle linna, varastest

hommikutundidest õhtuhämarani. Lustlikule päevale paneb
jaanituleplatsil punkti Tanel
Padar ja ansambel The Sun.
Kutsume teid avama kodukohvikuid, töötubasid või meeleoluõuesid kõikjal Sauel! Oma
koduaias, kortermaja hoovis
või avalikus linnaruumis. Olgu
siis hommikul, päevases päikeses või pärastlõunal.
Korraldustoimkond annab
teada, et kohvikute-töötubade
registreerimine on alanud ning
jääb avatuks kuni 28. juulini.
Selle põhjal valmib kohvikutemeistrihoovide kaart, mis aegsasti postkastidesse jõuab!

Pärast nimetatud kuupäeva
saab küll kohvikuist teada
anda, ent siis jõuab teave
teist huvilisteni vaid Facebooki
vahendusel.
Registreerumine aadressil evelin.povel@saue.ee või
telefonil 56675252. Rohkem
teavet Facebookis Kodu Kohvikute Päeva ja Saue linna lehel
ning linna kodulehel www.
saue.ee.
Ja ehk kõige olulisem info,
mille järgi oma suviseid tegemisi planeerida – Saue sünnipäevapidu ühes kodukohvikute,
meistrihoovide ja meeleoluõuedega on 14. augustil 2016.

Haridus
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Saue Gümnaasium vaatab tulevikku arengustsenaarium 2016-2020
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Saue Gümnaasium (SG)
koostab arengukava, mis
näeb ette, et kool jätkab toimimist konkurentsivõimelise
täistsükli munitsipaalgümnaasiumina, mis on võtnud eesmärgiks areneda väga heast
suurepäraseks, kuid reageerib
paindlikult väliskeskkonna

muudatustele, arvestades
sealhulgas nii koolivõrgu korrastamise kui Saue Linnavolikogu otsusega, et linn ühineb
Saue, Nissi ja Kernu vallaga.
Kool on sõnastanud, et
SG on omanäoline, uuendusmeelne ja pidevalt arenev jätkusuutlik kool, mis võimaldab
õpilastel areneda kodulähedases, turvalises ning koolirõõmu
ja eneseteostust soodustavas

õpikeskkonnas, väärtustades
loovust, ettevõtlikkust, koostööd, vastutustundlikkust ja
positiivset ellusuhtumist.
Põhiväärtustena näeb kool
avatust, arengut, arukust,
eetilisust, hoolivust ja sallivust. Väärtustab iseseisvat
mõtlemist, eluterveid hoiakuid, loovust ja koostööd.
Kasvatab eetiliste väärtushinnangutega, oma kultuuri,

identiteeti ja kaaslasi austavaid keskkonnahoidlikke maailmakodanikke.
Et eesmärke ellu viia, on
kavas rakendada iga õppija
individuaalset ja sotsiaalset
arengut toetav, õpioskusi,
loovust ja ettevõtlikkust
arendav muutunud õpikäsitus, arendada õppekavasid
ja parendada õppekorraldust
ning personali arengut soo-

dustavat töökeskkonda.
Samas peab SG koolirõõmu ja eneseteostust soodustav õpi- ja töökeskkond
olema kaasaegne, innovaatiline ja turvaline. Kool ise
aga väärtuspõhise kultuuriga
mainekas ja kestlik õppiv
organisatsioon.
Valmiva arengukava kohta
on võimalik saada infot
koolist.

Miks on meil, sauelastel, gümnaasiumi vaja?

Anu Tammeleht
Kuna sauelasi on igas vanuses, proovin vastata sellele
küsimusele erinevaid eagruppe
silmas pidades. Kindlasti on
see küsimus, mis peaks huvitama omavalitsuse juhte ja
valijaid ehk siis omavalitsuses
elavaid inimesi.
Alustan täiskasvanutest.
Tööl käivad ja makse maksavad
täiskasvanud, kellel on tavaliselt lapsed. See on kontingent,
kellest omavalitsus peaks kõige
rohkem huvitatud olema, kuna
nemad toovad omavalitsusele
tulu ning peavad seega kõiki
muid rühmi üleval.
Kui noored pered endale
elukohta valivad, on nende
esmane huvi, kas omavalitsuses on olemas lasteaed, kool
- nii põhikool kui gümnaasium
-, muu infrastruktuur, aga ka
rahulik ja turvaline elukeskkond. Saue on seda siiani
suutnud pakkuda ja noori
peresid on siia palju kolinud.
Kujutagem nüüd korraks
ette, et Sauel gümnaasiumiosa ei oleks. Kas see piirkond
oleks noorte maksumaksjate
esmane valik? Mingil hetkel
peavad nad ikka hakkama
mõtlema oma laste transpordi
peale, samuti häiriks paljusid
ebakindlus, millises gümnaasiumis laps saab õpinguid

jätkata. Laagri on küll lähedal, aga sõitma peab nagunii,
siis võib ju ka Tallinnas käia.
Paljud kaaluksid kolimist ja
äkki oleks siis hoopis mõttekam mõni muu piirkond
valida?
Seeniorid võiksid samuti
muret tunda. Võib-olla neil kooliealisi lapselapsi siinkandis ei
ole, aga kui kaob gümnaasium
ja noored hakkavad nagunii
linnas koolis käimas, siis ei ole
nad väga motiveeritud tagasi
kolima, mistõttu võib Saue
peagi olla pensionäride linn,
kus on vähe maksumaksjaid.
Loomulikult on gümnaasiumit kõige rohkem vaja Saue
lastel! Ja nüüd räägin erinevas
vanuses lastest alates koolieelikutest kuni gümnasistideni
välja. Võiksite väita, et lasteaialapsi gümnaasium ei puuduta.
Kui Sauel gümnaasium
puuduks, siis puudutaks see
juba ka lasteaialapsi. Selleks
lihtsaks põhjuseks on katsed
gümnaasiumitesse, millest
Saue lapsed on siiani praktiliselt pääsenud: õpilased on
pidanud esitama rahuldava
põhikooli lõputunnistuse ja
läbima vestluse.
Riigigümnaasiumides ja Tallinna muudes koolides on katsed iga-aastane trall. Olen seda
nüüd paar aastat ise pealt näinud. Tallinna koolides on üsna
tavaline, et iga õpilane kandideerib vähemalt kümnesse
kooli, paljud enamatesse!
Kui Laagrisse tuleb riigigümnaasium, tuleb sinna
saamiseks kindlasti läbida
konkurss. Soovijaid saab
olema Nõmmelt, Pääskülast
ja kaugemaltki. Selleks ju valitigi linnalähedane asukoht, et
Tallinna äärealade lapsi sinna
suunata. Kui keegi arvab, et
Laagri riigigümnaasium saab
olema vaid lähivaldade lastele,
on see sinisilmne unistus.
Saue õpilased võivad ju ka

Tallinna kesklinna koolidesse
kandideerida, aga luban teile
- see saab olema väga raske.
Lihtne põhjus on, et kõigil Tallinna koolidel on katsete läbiviimise kogemus olemas ja õpilasi
valmistatakse neiks ette juba
põhikoolis. Väljastpoolt tulijatel
seda eelist ei ole.
Saue põhikooli õppetase on
väga hea - seda näitavad ka
PISA tulemused -, aga kuna
tung Tallinna koolidesse on
väga suur, on katsete tase
viidud väga kõrgele. Näiteks
Tallinna nelja kooli (Reaalkool, Inglise Kolledž, Gustav
Adolfi Gümnaasium, 21. Kool)
katsete inglise keele test on
tasemel C1. Saue põhikooli
lõpetajatel heal juhul B1.
Samuti on pea kõikides koolides vestlused osaliselt või
täielikult inglise keeles. Ka
eesti keele ja matemaatika
testid on tehtud keerulisemad, kui põhikooli õppekava
ette näeb, kuna muidu ei
suudaks koolid eristada, kes
on parema ettevamistusega ja
kes mitte.
Kui nüüd ette kujutada, et
Sauel Gümnaasium puuduks,
siis peaksime kas siis õpetajatena koolis või lapsevanematena kodus hakkama lapsi
ette valmistama juba alates
esimesest klassist, et tal oleks
mingigi võimalus Tallinnas
gümnaasiumisse saada.
Kujutan ette lisatundidesse vedamist, süvendatud keeleõpet kuskil linnas,
matemaatika eraõpetaja jne.
Märkimisväärne energia- ja
rahakulu. Äkki peaks lapse
juba esimesse klassi kuhugi
linnakooli panema? Sellisel
juhul on vaja treenida juba
lasteaialapsi, sest esimese
klassi katsed on samuti suure
tungi tõttu paras pähkel.
Nojah, ma ei tahaks rääkida
laste stressitasemest, mis
selle mölluga kaasneb ...

Kokkuvõtvalt, igaüks võiks
mõelda, millisesse eagruppi
ta kuulub või milline eagrupp
neid puudutab, ja küsida
endalt, miks meile gümnaasiumit vaja on? Kas selle säilimise
eest tasuks võidelda või hääletada? Ja siis edasi tulevad

küsimused. Kuidas gümnaasiumiosa säilitada? Milliseid
investeeringuid ollakse valmis
tegema, et üles ehitada suurepärane gümnaasium? Vaadata
tuleks kaugemale, kui paar
aastat – unistada tuleb ikka
suurelt!

Töötud Harjumaa
omavalitsustes
31.01.16

29.02.16

EESTI

31725

32684

Töötud linnades

20949

21646

Töötud valdades

10776

11038

HARJU MAAKOND

10347

10776

Harju maakonna linnad

8657

9009

Keila linn

132

140

Loksa linn

83

89

Maardu linn

424

463

Paldiski linn

125

133

Saue linn

76

70

Tallinn

7817

8114

Harju maakonna vallad

1690

1767

Aegviidu vald

9

10

Anija vald

68

79

Harku vald

197

202

Jõelähtme vald

108

112

Keila vald

84

108

Kernu vald

33

31

Kiili vald

70

72

Kose vald

81

94

Kuusalu vald

94

90

Nissi vald

52

53

Padise vald

25

23

Raasiku vald

61

61

Rae vald

224

222

Saku vald

120

126

Saue vald

143

165

Vasalemma vald

63

60

Viimsi vald

258

259
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Kunstikonkurss „Veealune maailm“
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse
juht
Märtsis korraldas Saue Huvikeskus õpilastele kunstikonkursi „Veealune maailm”.
2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuri aastaks ja
just seetõttu osutus valituks
teema, mis on merega seotud.
Konkursil oli osalejaid
kokku 257. Laekus 168
tööd üksikautoritelt ja 11
grupitööd 89 autorilt. Kaasa
lõid Saue lasteaia Midrimaa
lapsed, Saue Noortekeskuse
kunstiringi õpilased ja Saue
Huvikeskuse kunstiringide
õpilased. Kõige rohkem osalejaid oli Saue Gümnaasiumist. Täname kõiki õpetajaid
ja ringide juhendajad koostöö eest
Kunstikonkursi žürii, kuhu
kuulusid Made Balbat, Monika
Liiv, Reet Vester, Sirje Pirsoo
ja Virve Laan, töö tulemusena
selgusid tunnustuse saajad.
Žürii kasutas hindamisel
kümne palli süsteemi ning
hindas töö terviklikkust, tehnilisi oskusi, viimistlust ja
seda, kas ja kuidas on tehniliste oskuste abil edasi antud
autori mõte.
Osalejad esitasid konkursile palju huvitavaid ja ilusaid töid. Tunnustuse pälvisid need noored autorid, kellel olid eelnimetatud nõuded
igas punktis täidetud.
Lisaks kolmele paremale
tööle igas vanusegrupis pälvisid
tunnustuse grupitööde tegijad,
üht neist tunnustas Saue Linnavalitsus eriauhinnaga.
Lisaks valis Saue Noortekeskus välja kuue õpilase
tööd noortekeskuse eriauhinna saajaks ja Saue Linna
Lastekaitse Ühing andis oma

Kaspar Kenno Kink

Nora Berg

Amanda Teetamm

Kunstikonkursi „Veealune maailm” tulemused

Liina Jaanus

lemmikule eriauhinna.
Saue Huvikeskus tänab

Plein air maalilaager
täiskasvanutele

Plein air maalilaager täiskasva-

nutele toimub 11. -12. juunil
Kallaste turismitalus Padisel.
Juhendaja on Virve Laan.
Plein air ehk vabaõhu maalimine võimaldab õppida märkama ja jäädvustama looduse
erinevaid värvinüansse ka
lihtsatel kodustel maastikel.

Maalime loodusvaateid akrüülmaali tehnikas.
Ööbimine 4-kohalistes kämpingumajades. Hind sisaldab
majutust ja kõiki maalimistarbeid. Tasu 70 eurot.
Toitlustamine eraldi tasu
eest Kallaste turismitalu
söögitoas.

kõiki osalejaid sisukate tööde
ja toreda kunstielamuse eest.

Kuni 6-aastased
I koht Nora Berg
II koht Romi Helena Kiil
III koht Kaili Heil
Saue Noortekeskuse eripreemia Mia Roots
7-9-aastased
I koht Kaspar Kenno Kink
II koht Jaqueline Lepasaar
III koht Marie Loman
Saue Noortekeskuse eripreemia Edward Horuženko
10-12-aastased
I koht Liina Jaanus
II koht Kristiin Tammeleht
II koht Cassandrah Eesmaa
III koht Anu-Li Aruvald
Saue Noortekeskuse eripree-

mia Eva-Lotta Ernits ja JanRasmus Rohtla
13-15-aastased
I koht Amanda Teetamm
II koht Kaili Kiisa
III koht Frank Kuresaar
III koht Andra Allmere
Saue Noortekeskuse eripreemia Heneliis Notton ja TriinuLiis Verilaskja.
Grupitöödest sai Saue Linnavalitsuse eripreemia Saue
Noortekeskuse kunstiringi
6-10-aastaste võistlustöö
„Mida kõike maailmamerest
leida võib” ja Saue Linna
Lastekaitse Ühingu eriauhinna pälvis Liisa-Lotte Vesk,

Saue Huvikeskuse kunstilaager
Saue Huvikeskuse kunstilaager toimub 6.-8. juunil
Kloogaranna noortelaagris.
Ööbime kämpingumajades.
Toitlustamine kolm korda
päevas.
Kavas: putukate meisterdamine, liivaskulptuuride
tegemine, kompositsioon
looduslikest materjalidest,
joonistamine-maalimine,
vetelpääste tutvustus, sportmängud, maskide dekoreerimine ja teemaõhtud.
Laagri tegevusi juhendavad
huvikeskuse kunstiõpetajad
Virve Laan, Anneli Lupp ja
Made Kaares, spordimetoodik
Terje Toomingas ja juhataja

Sirje Luberg.
Osalustasu on 60 eurot.
Info ja registreerimine
Saue Huvikeskuses telefonil
659 5009. E-posti aadress

huvikeskus@saue.ee.
Osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 20. aprilliks. Osalustasu maksmise
tähtpäev on 10. mai.
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Saue linnas elab palju aktiivseid sportlasi
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Tunnustada Saue linna parimaid täiskasvanud sportlasi
on kujunenud pikaajaliseks
traditsiooniks. Kolmapäeval,
23. märtsil, oli pidulikule
tunnustamisele Saue Gümnaasiumisse kutsutud 49
sportlast.
Linnapea Harry Pajundi
andis sportlastele väga heade
sportlike saavutuste eest üle
tunnustuse ja abilinnapea
Andres Kaarmann klaasmeene
„Saue sporditäht 2015”.
Tunnustuse pälvisid maakonna, Eesti, Euroopa ja maailma tippu kuuluvad sportlased suusatamises, triatlonis,
duatlonis, tennises, orienteerumises, males, mälumängus,
vibu-, ratta-, auto- ja veespordis ning sportkeeglis.
Õhtu lõppes kontsertsaalis
Rakvere teatri etendusega „8
armastavat naist”.
Saue linn on uhke oma
sporditähtede üle!

Saue Sporditähed 2015

Vibusportlane ja treener Jaanus Gross (paremal) andis linnapea Harry
Pajundile (vasakul) üle Eesti Vibuliidu tänukirja, et Saue linn oli 2015.
aastal MTÜ-le Sagittarius toeks vibu- ja noortespordi igakülgsel arendamisel. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue linna sporditähed 2015
Külli Sarna
Marliis Odamus
Terje Odamus
Tõnu Odamus
Arttu Mattias Jauhiainen
Marko Pruus
Cristian Anton
Alla Shilenok
Rain Sinimaa
Oliver Licht
Ülo Vatsk
Karmen Veerme
Andre Kesküll
Uldis Feldmanis
Karel Uurits
Taavi Kalvik

Valve Vahar
Siim Vinter
Ann Lemnits
Heiti Lumiste
Endla Lindmäe
Ulvi Urgard
Kaido Lasn
Andres Allpere
Madis Voitk
Rivo Pajur
Tiina Vimm
Mike Gross
Jaanus Gross
Sulev Veerberk
Kristo Krinpus
Kaido Kirs
Kaidi Kirs
Algo Kuus
Hille Tasa
Tiiu Vene
Susan Pihelgas
Krista Terno
Maris Terno
Lauri Malsroos
Heino Heinloo
Vello Krohn
Jüri Püssim
Johannes Tasa
Ülo Vainura
Jano Järvelaid
Erkki Aadli
Ingrid Piht
Valdis Toomast

Harjumaa gümnaasiuminoored võtsid mõõtu mälumängus „Mõttemeister“
Grete Põldma „Mõttemeistri“
korraldaja ja projektijuht,
Saue Gümnaasiumi huvijuht
Saue Gümnaasiumis said 10.
märtsil üheteistkümnendat
korda kokku Harjumaa keskkoolide ja gümnaasiumide
10.-12. klasside mälumängu
õpilasvõistkonnad, et üksteiselt
mõõtu võtta. Sel aastal osales
üle Harjumaa kokku kaheksa
gümnaasiumi: Kehra Gümnaasium, Keila Kool, Kuusalu
Keskkool, Loo Keskkool, Paldiski Ühisgümnaasium, Saue
Gümnaasium Tabasalu Ühisgümnaasium ja Viimsi Kool.

Nagu ka eelneval kümnel
aastal, viisid mälumängu läbi
ja koostasid sellegi aasta „Mõttemeistri“ küsimused Eesti
mälumängu korüfeed Indrek
Salis ja Jevgeni Nurmla.
Mälumängus oli kokku kolm
vooru, igas 20 küsimust.
83 punktiga 120-st tuli I
kohale Loo Keskkool, 74 punktiga saavutas II koha Viimsi
Kool ja Kuusalu Keskkool võttis
72 punktiga III koha.
Saue Gümnaasiumi
võistkonnas osalesid Hanna
Vaiklo ja Joosep Kuusk 11.
klassist ning Marti Michelson ja Karl-Tanel Paes 12.

Küsimus mälumängult
Need üsna pea pärast jääaega Eestisse elama asunud
loomad hävitati siin täielikult
19. sajandi keskpaigaks ja
taasasustati ligi sajand hiljem 1957. aastal. Nimetage
need Eesti looduses elavad
kõige suuremad närilised.
Vastus: Koprad

klassist. Tänavugi jäi võistkond neljandaks.
Harjumaa keskkoolide
ja gümnaasiumite vahelist
mälumängu „Mõttemeister“
finantseeris Harjumaa Omavalitsuste Liit.

2016. aasta mõttemeistrid. Foto: Saue Gümnaasium

Naisteralli tuleb 21. mail Sauele
Raili Kaasik
Rallisõit seostub reeglina kiiruse ja kihutamisega, aga naisteralli on pigem vahva vaba aja
veetmise võimalus.
Naisteralli läbib umbes
150 kilomeetrit. Alustame
Vanamõisa vabaõhukeskusest,
kulgeme mööda Harjumaa teid
ja lõpetame taas Vanamõisas.
Teel toimuvad lisakatsed,
kus ei ole oluline kiirus, vaid
hoopis täpsus. Just sellepärast
ootamegi sõitma kõiki igapäevaliikluses osalevaid naisi, sest
selleks, et võita, ei pea omama
ralliautot.

Kõik lisakatsed tuletavad
meelde, mida autokoolis sai
õpitud, kuid väga tähtis on
ka kaardilugeja töö. Sel aastal
on rallil kaks publiku katset.
Esimene neist Sauel ja teine
Sakus. Neil mõlemal loodame
näha rohkesti pealtvaatajaid.

Rallisõite naistele on korraldatud varasemaltki
Esimene naisteralli toimus
juba möödunud sajandil,
aastal 1986. Ralli korraldaja
oli Harju Autom kuni aastani
1990. Riigikorra muutumisega tuli väikene vahe sisse.
Alates 2000. aastast korraldas

naisterallisid Asmer
Elstera
klubi. Kuna
tundus, et
naisteralli
muutub
rutiiniks,
tekkis 13-aastane paus.
Taas tõime naisteralli rahvani eelmise aasta oktoobris.
Uus põlvkond on peale kasvanud ja me soovime anda neile
võimaluse seda adrenaliinirikast tegevust proovida.

Osalemise eeldus on kahest
naisest koosnev ekipaaž

Mõlemal ekipaažiliikmel peab
olema juhtimisõigus.
Edasine on juba lapsemäng.
Tuleb end registeerida, võtta
kaasa kiiver ja rajale minna.
Osa võivad võtta kõik, aga auto
peab muidugi endal olema.
Pealtvaatajatel soovitame
tulla nii Sauele, Saku kui ka
lõpp-punkti Vanamõisa. Neile,

kellel on huvi teistegi katsete
vastu, väljastame toimumiskohad võistluspäeva hommikul
koordinaatidena.
Sel aastal on tark silm peal
hoida nii MTÜ Birkenwaldi
facebook’i lehel kui ka Naisteralli kodulehel www.naisteralli.
eu, et viimaste uudistega kindlasti kursis olla.
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Riskid on maandatud ja noored on rahul!
Saue Noortekeskuse
noortejuhid

Mis oli projekti juures suu- paljud lapsed, kellele see oli
esmakordne kogemus. Ühel
rim väljakutse?

Üks pikk ja huvitav teekond on
lõpule jõudnud. See tee algas
Saue noorte jaoks 2014. aasta
aprillis ja tõi linna erinevate
tegevuste elluviimiseks üle
5000 euro.

Mis selle raha eest tehti?
◊ 2015. aasta kevadel toimus
koostöös Klooga Kultuuri- ja
Noortekeskuse ning Keila
Noortekeskusega kevadlaager, kus osales 22 noort.
◊ Kahe aasta jooksul toimus
noortekeskuses iganädalaselt avatud savituba, mis oli
osalejatele tasuta ja millest
sai ühtekokku osa 135 erinevat noort.
◊ Kahe aasta jooksul toimusid
igakuiselt seikluskasvatuse
metoodikal põhinevad matkad ja ettevõtmised, millest
sai osa 51 erinevat noort.
◊ Kogu projekti vältel tegi
noortekeskus koostööd kooliga (klassiõhtud, koolitused, loengud) ja Saue noori
ümbritseva võrgustikuga
laiemalt.
Kogu projekti vältel sai erinevatest tegevustest osa 369
erinevat noort.
Saue Noortekeskuses
koordineerisid projekti tegevusi noortejuhid Üllar Põld,
Monika Liiv ja Kirke Kasari.
Üllar Põld viis läbi seikluskasvatust. Monika Liiv toimetas
lastega avatud savitoas ja oli
ühtlasi kevadlaagri peakorraldaja. Kirke Kasari oli kogu
programmi peakoordinaator ja
vastutaja.

Üllar: Lihtsamast keerulisemaks ja keerulisemast sisukamaks. Projekti jooksul peetud
vestlustest võib hakata sündima uusi imelikke kiiksuga
ideid - nüüd juba noorte endi
algatusel ja eestvedamisel.

osal neist tekkis tõsine huvi
keraamika vastu ja seda huvi
kavatseme edaspidi kindlasti
edasi arendada, kuigi projekt
on ametlikult lõppenud.

Mis õnnestus tõeliselt
hästi?

Kirke: Tänu sellele projektile
jõudis noortekeskusesse kindlasti rohkem uusi noori, kes on
nüüd meie tegemistega palju
rohkem kursis, ja neid on
edaspidi oluliselt kergem ka
teistesse tegevustesse kaasata.

Monika: Savi kui väga põneva
ja teraapilise materjaliga said
tegeleda väga paljud lapsed,
kellele see oli esmakordne
kogemus.said tegeleda väga

Miks selliseid projekte
üldse vaja on?

Seikluslikud matkad - projekti üks osa

Interneti turvalisusest räägib Rene Kolon. Fotod: Saue Noortekeskus

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja
noorsootööorganisatsioonide
võime kaasata riskilapsi ja
noori on paranenud“. Prog-

Savi kui väga põneva ja teraapilise materjaliga said
tegeleda väga paljud lapsed

rammi viivad üheskoos ellu
Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium
ja Sotsiaalministeerium.
Programmi rakendusüksus
on Eesti Noorsootöö Keskus.
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored.

Vaba aeg ja turvalisus
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Tere, Volli isa!
Krista Merilo
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Enne koolivaheajale minekut just viimasel päeval, 18.
märtsil, tuli koolilastele külla
lastekirjanik Ilmar Tomusk.
3.-6. klassi õpilastel oli tore
võimalus kuulata, kuidas sai
ühest tavalisest koolipoisist üks
tänapäeva loetum lastekirjanik.
Ilmar Tomusk kirjutas üles
vahvad juhtumised poja lapsepõlvest. Nii sündisidki jutud ja
raamatud Vollist. Hiljem lisandusid detektiivilood Kribust ja
Krabust.
Selgus, et ühtekokku on
Ilmar Tomusk kirjutanud 18

Ilmar Tomusk on sündinud
1964. aastal. 1989. aastal
lõpetas ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele
ja kirjanduse õpetajana.
Ilmar Tomusk töötab alates
1995. aastast keeleinspektsiooni peadirektorina.
Üritus toimus koostöös
Saue Linnaraamatukoguga.

Kirjanik Ilmar Tomuski kõige esimene lastelugu tema enda etteloetuna ajas naerma isegi neid, kes seda juba
varasemast teadsid. Foto: Anu Lauri

lasteraamatut, samuti lugusid
täiskasvanutele.
Lapsed kuulasid kirjaniku

kõige esimest lastelugu tema
enda etteloetuna.
Hirmnaljakas lugu, kui-

das Volli tahab uuest makist
suvemälestusi vaadata, ajas
naerma isegi neid, kes seda

juba varasemast teadsid.
Ilmar Tomuski humoorikas
jutt hoidis lapsi enda haardes
terve tunni. Ja oleks ainult
aeg lubanud, oleks võinud või
terve raamatutäie lugusid ära
kuulata!

Laste seiklused Kurrunurruvutisaarel jätkuvad!
Ivika Suigusaar
Sauel tegutsev erahuvikool
Mängukool korraldab juba kolmandat suve järjest Saue vallas Jõgisoo seltsimajas suvelaagreid 6-9-aastastele lastele.
Alustasime laagritraditsioone 2013. aastal Kohila
vallas Hageris ühe laagrirühmaga, seejärel kolisime huvikoolile lähemale Saue valda.
Selleks suveks on laagrivahetusi planeeritud juba neli.
Kolm esimest vahetust on
6-8-aastastele, keda ootame
saama esmast laagrikogemust,
ja viimane ootab esimese ja
teise klassi lapsi, kes juba
laagrieluga pisut rohkem tuttavad on.
Laagrivahetused toimuvad
4.-8. juuli, 18.-22. juuli, 1.-5.
august ja 15.-19. august. Ühe
vahetuse maksumus on 90
eurot. Selle raha eest saavad
lapsed päevas kaks korda süüa
ja kuhjaga toredaid elamusi.
Tegemist on ööbimiseta

õppematk, õppemängud ja
võistlused õues, külla tulevad
vahvad tegelased.

See pole lihtsalt mängulaager

Fotomeenutus möödunud suve laagrist Jõgisool. Foto: Mängukool

päevalaagritega, mis toimuvad esmaspäevast reedeni. Iga
laagrivahetus on viiepäevane.
Laagripäev algab hommikul
kell 9. Vanemaid ootame lastele järele õhtul kell viis.
Idee ongi selles, et meie
suvelaager aitab leevendada

lapsevanemate muret, kus ja
mil viisil nende laps suvevaheaega veedab ajal, mil vanemad
on tööl.
Laagri teema on suviselt
kutsuv „Seiklused Kurrunurruvutisaarel“. Iga päeva sisustabki Pipi raamatu teemaline

Lapsed saavad lisaks toredatele tegvustele teada palju uut
erinevate maade, looduse, loomade ja inimeste kohta. Kauni
looduse keskel asuv suure
õuealaga Jõgisoo seltsimaja
on lastele laagerdamiseks
ideaalne paik. Kohe kui hommikupäike on ilma soojaks kütnud, läheme õue tegutsema.
Kui keskpäevane kuumus
liiga teeb, otsime varju jahedast seltsimajast. Ka vihm ei
sega meie tegemisi. Tuleb vaid
valida ilmale vastav riietus ja
põnev programm võib alata.
Programmis on lisaks Jõgisool matkamisele kahel päeval pikemad bussiväljasõidud:
Saku valda Metsanurme matkarajale ja Polli loomaaeda.
Viimase vahetuse lapsed matkavad juba pikemalt mööda
Valgejärve radu. Väljasõite

aitavad korraldada Saue linn
ja Saue vald.
Iga laps köidab endale
lastelaagris väikese raamatu,
kuhu teeme sissekandeid igast
laagripäevast. Nii ei unune
õppeaasta jooksul suure vaevaga õpitud kirjaoskus suvekuudega ära. Mängukooli suvelaagrit saabki teisisõnu nimetada lastelaager-suvekooliks,
kus õppimine on sama vahva
nagu koos Pipiga hobuse seljas
ratsutamine.
Suvi ei kesta kahjuks igavesti ja tuleb teha ka sügiseplaane. Mängukool ootab
sügisel taas uusi lapsi Saue
Noortekeskuses tegutsevatesse
arendusringidesse: eelkooli,
mängukooli ja teistesse toredatesse ringidesse! Vaata lisa
meie kodulehelt www.mangukool.ee.
Ja nüüd suve ootama!

Kevad algab päästjatele alati ühtemoodi
Põhja päästekeskus
Päevased plusskraadid ja päike
annavad märku kevadest.
Murettekitav on, et tänavu
on olnud juba kümneid kulupõlenguid ja samas pole veel
kõikjal lumigi sulanud.
2015. aastal oli Harjumaal
221 kulupõlengut ja 19 metsatulekahju.
Kahjud, mis kulupõlengutest tekivad, on ulatuslikud.
Peale selle, et kulupõlengud
võivad hävitada kodu ja ohustada elu, teevad need kahju
ka keskkonnale ja elusloodusele. Peamiselt saavad kulu-

põlengud alguse inimlikust
lohakusest, aga ka pahatahtlikust inimtegevusest, olgu
selleks siis hooletult tehtud
lõke, loodusesse visatud kustutamata suitsukoni või tahtlikult süüdatud heinamaa.
Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav
tegevus.
Paljude kulupõlengute taga
on laste uudishimu ja teadmatus. Pannakse kuivanud
rohule tuli otsa, et näha leeke
ja päästeautot sündmuskohale
kihutamas. Tõsi, päästeautod
on põnevad ja tekitavad lastes uudishimu, kuid päästjate

peamine tegevus ei ole lastele
põnevuse tekitamine, vaid
abivajaja aitamine. Lastele
tuleb rääkida, et tikkudega
mängimine metsas, maastikel ja ka kasutuseta hoonetes
võib lõppeda õnnetult. Nagu
öeldakse, ära mängi tulega!
Selleks, et maastikupõlenguid vältida, tuleb meeles
pidada:
◊ lõket tehes arvesta alati
tuule tugevuse ja suunaga,
tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni
5m/s);
◊ liiga suurt kuhja oksi, puid

jmt lõkkesse panna ei tohi
- mida kõrgem lõke, seda
kõrgemale käivad leegid ja
kaugemale lendavad sädemed, mis võivad süüdata nii
hoone kui metsa;
◊ lõkkekoht peab olema
ümbert korralikult puhastatud ja mittepõleva materjaliga ümbritsetud, nt kivide,
mulla või liivaga;
◊ lõke tuleb teha hoonest ja
metsast ohutusse kaugusesse - vähemalt 15 meetrit;
◊ varu alati lõkke tegemise
juurde ämbritäis vett või
liiva, võimalusel ka tule-

kustuti;
◊ grillimisel paiguta grill
tasasele pinnale ja hoonest
vähemalt 5 meetrit kaugemale;
◊ rõdu on hoone osa ja rõdul
grillida ei tohi;
◊ ära viska suitsukoni loodusesse.
Ja mis peamine - mitte kunagi
ei tohi tuld jätta järelevalveta!
Kui tekib olukord, et ise
tule kustutamisega toime ei
tule, siis tuleb kiiremas korras
helistada 112.
Käes on kulupõlengute ohtlik aeg. Olge palun hoolsad!
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Metsarahva kevadine lauluvõistlus
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste üks eesmärk on laste
kõne arengu toetamine. Õpetajate ettevalmistatud lavastused
annavad selleks suurepärane
võimaluse. Lapsed kuulavadvaatavad, elavad kaasa ja hiljem kasutavad nähtut-kuuldut
oma mängudes.
Õpetajate lavastatud lood
on esitatud hea diktsiooniga,
sisaldavad rikkalikku sõnavara
ja põnevaid kõnekäände. Näitlejad kasutavad rollide loomisel
erinevaid intonatsioone ja hääletugevust. Igas loos on alati
peidus õpetuslik iva ja positiivne emotsionaalne laeng.
Etenduse jälgimine annab
võimaluse lapse sotsiaalsete
oskuste arengu toetamiseks.
Nii saab laps harjutada
keskendumist, kasutada
esmaseid viisakusreegleid ja
õppida arvestama teiste inimestega.

Midrimaa õpetajatest koosnev näiteseltskond astus laste ja töötajate ette lastelavastusega „Metsarahva kevadine
lauluvõistlus“. Foto: Andra Salutee

Saue lasteaia lapsi ja töötajaid ootas 28. märtsi hommikul ees üllatus. Midrimaa
õpetajatest koosnev näiteseltskond astus laste ja töötajate
ette lastelavastusega „Metsarahva kevadine lauluvõistlus“.
Lauluhimulised ja rõõmsad
konnad, jänesed, karud ning

siil otsisid võimalust lauluoskuse ja ilusa häälega kogu
maailma tähelepanu võita.
Kuldnokapaar leidis pesapunumise ja munadehaudumise kõrvalt aega loomadele
hääleharjutusi teha ja uusi
laule õpetada.
Lauluvõistlust korraldas

Mänguasjad said uue elu

sõnaosav põder, ürituse ladusat korraldust segas korduvalt
rebane, kes soovis üksi rambivalguses särada.
Kuna loomad kogu maailmast hindasid meie metsloomade lauluhäält väga kõrgete
punktidega, siis saadeti kogu
lauluseltskond edasi Metsa-

eurovisioonile. Sõbralikult võeti
kaasa ka rebane, kes tõotas
edaspidi ainult viisakalt käituda.
Karude rollis esinesid
Glooria Kallas ja Marju Mägi.
Konnadena astusid publiku
ette Helgi Haber ja Helgi
Rannu, jänestena tulid lavale
Kaja Vatt ja Merike Malkus.
Põdra rollis säras Kati Haarakalju, siili mängis Aili Aun.
Rebasena toimetas laval Anu
Mälk ja musikaalsete kuldnokkadena astusid üles Marge
Nõlvand ja Elleriin Lepiste.
Näiteseltskonda juhendasid
muusikaõpetajad Reet Jürgens ja Piret Kuld.
Lasteaialapsed õpivad mängides ja tegutsedes. On väga
oluline, et õpetajad suudavad
laste õpetamisel kasutada
põnevaid võimalusi. Tähtis on
ka see, et õpetajad ei väsiks
igapäevatööst ja leiaksid endas
ikka lusti silmade särades
uude rolli astuda ning nii lastele, kaastöötajatele kui iseendale rõõmu valmistada.

Surimuripäev Midrimaal
Meeri Tampere
Lasteaia direktor
Hoolekogu algatatud projekt
„Anname mänguasjale uue
elu“, millega kogusid pered
lasteaiale kodus seisma jäänud
mänguasju - lauamänge, lasteraamatuid ja autosid -, osutus
edukaks.
Vanemad tõid lasteaeda 74
raamatut ja lauamängu, 19 suuremat ja väiksemat puslet, suure
kastitäie klotse, hulgaliselt autosid ja pehmeid mänguasju.
Rühmade õpetajad said ise
teise korruse saalis väljapandud mänguasjade ja raamatute
hulgast valida just oma rühmale kõige sobivamad. Paljud
mänguasjad said endale uue
elu 18 lasteaiarühmas.
Osa raamatuid ja õppemänge jäi õppetuppa. Neid
saavad kasutada vajadusel
kõikide rühmade lapsed igapäevases õppetegevuses.
Oma mänguasjadest loobumine ei ole lastele alati
lihtne, kuid läbi sellise
ühise kogumistegevuse õpivad lapsed heategevuse eesmärgil loovutama oma asju
teistele. Midrimaa lasteaia
pere tänab südamest hoolekogu, kelle algatusel said
paljud kodus seisma jäänud
mänguasjad endale uue
elu, ja peresid, kes osalesid
aktiivselt selles projektis.
Fotod: Andra Salutee

Andra Salutee
1. aprillil oli Midrimaal järjekordne traditsiooniline surimuripäev, mil lasteaialapsed
toimetasid hommikupoolsel
ajal majas iseseisvalt ringi,
külastasid teisi rühmi, tegid
tutvust erinevate pillidega
muusikasaalis ja tegutsesid
liikumissaalis.
Väiksemad lapsed käisid
lasteaiaga tutvumas koos
õpetajatega.

Kõik maja töötajad hoidsid laste liikumistel silma
peal ning tagasid turvalisuse
treppidel ja uste juures.
Rühmades aitasid õpetajad
lastel huvitavaid mänge valida.
Sel aastal olid paljud suuremad lapsed oma rühmast
teele saadetud mõne otsimisülesandega. Nii sai ringisebimisest orienteerumismäng.
Fotod: Andra Salutee
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Muusikas on koosmängu võlu
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
MTÜ HNPO juhatuse esimees

H

arjumaa ühendorkestrite kevadkontsert toimus
19. märtsil Saue
Kontserdisaalis.
Esinesid Harjumaa Keelpilliorkester, Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester ja Harjumaa
Sümfooniaorkester ehk koondorkester.
Päev enne kontserti kogunes
Sauele muusikuid kõikjalt Harjumaalt, et üheskoos õppida
uusi lugusid ja mängida erinevate dirigentide käe all. Kahe
päeva koostöötulemusena valmis kava, mida orkestrid rõõmsalt projekti lõpetuseks esitasid. Noorte enda panus suures
projektis on väga oluline. Seda
tunnetab iga mängija puhumise
hetkel või poognatõmbega.
Noori juhendas ja toetas

Ühendorkester. Orkestrile kahe timpani ostmist toetas projekt „Igal
lapsel oma pill“

palju õpetajaid, dirigente,
kes kõikides proovides kaasa
mängisid ja noortele eeskujuks
olid. Nad on oma ala entusiastid, kelle pühendumine suunab noored muusikamaailma.
Kontsert oli rõõmus, huvitav ja kaasahaarav. Esines viis
koosseisu. Pooled kontserdil

kõlanud teostest olid eesti
autoritelt. Esitati lugusid tulevase 2017. aasta Eesti Noorte
Laulupeo kavast.
Täname dirigente: Harry
Illak, Sirly Illak-Oluvere,
Hando Põldmäe, Tekla Tappo,
Jüri Schleifman, Teno Kongi
ja Grett Semidor. Eriline tänu

Mõni pill vajab ikka uuendamist, aga rõõm jääb! Fotod: Tõnis Tuuder

kuulub Juta Rossile, kelle
panus ühislaagri ja keelpilliorkestri tegevuse korraldusse on
väga suur.
Orkestrid tänavad toetuste ja
võimaluse eest projekti korraldada Kultuurkapitali Harjumaa
Ekspertgruppi, Harjumaa Omavalitsuste Liitu ja Saue linna.

Orkestris mängimine on osa inimeseks kasvamisest
Harry Illak
HNPO asutaja, dirigent
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri (HNPO) iga-aastaseks
verstapostiks on kujunenud
kevadkontsert Sauel. Tänavugi
toimus 18.-19. märtsil HNPO
seminar-laager juba harjumuspärases kohas ajaproovile
vastu pidanud formaadis. 110
noort muusikut üle Harjumaa,
mõned entusiastid lisaks
Raplast ja Vändrast, hõivasid
Saue gümnaasiumi ja muusikakooli kõik avaramad ruumid
ühisteks harjutamisteks.
Traditsiooniline muusikutest noorte kevadine kogunemine ei ole juba palju aastaid
vaid ühte muusikakollektiivi
puudutav ettevõtmine. HNPO
põhikoosseisu kõrval tegutseb
juunioride orkester, paralleelselt toimetasid samas
aegruumis Harjumaa Keelpilliorkester koos oma järelkasvu
eest hoolitseva stuudioga, et
loetud hetkedeks koonduda
ühtseks Harjumaa Noorte
Sümfooniaorkestriks.
Selline viie muusikakollektiivi töö ühine, üksteisega
arvestav korraldamine on
võimas väljakutse kõigile osapooltele. Jagada tuleb erinevaid ressursse. Ruumid, osad
pillid, paljud mängijad ja ka
mõned dirigendid on nendel
päevadel ristkasutuses. Laiem
eesmärk on ikka soov luua
eeldused noorte muusikalise
potentsiaali maksimaalseks

kasutamiseks ja sünergia tekkimiseks olemasolevate jõudude koondamise kaudu.
Mis imepärane vägi käivitab ja hoiab töös seda mehhanismi? Miks ollakse valmis
vabatahtlikult silmitsi olema
suure hulga operatiivselt
lahendamist vajavate probleemidega? Ju selleks on soov
olla omal moel maailmaparandaja. Meist igaühe elukvaliteet on otseses sõltuvuses
inimestest, kes meid ümbritsevad. Headus ja kurjus ei ela
vaid meie sees, vaid ka meie
ümber.
Paljud-paljud uuringud
on kinnitanud, et muusikaga
tegelemine kujundab tugevasti inimese vaimsust, tema
väärtushinnanguid, tõstab
võimet süüvida põhjalikult
erinevatesse teemadesse.
Teaduslikult on kinnitamist
leidnud muusikaõpingute
seos emotsionaalsuse kasvuga, oskustega teha koostööd meeskonnas. Järjest
hinnatumaks isikuomaduseks
ühiskonnas tõuseb loovus, mis
vaieldamatult käib käsikäes
muusika loomise ning interpreteerimisega.
Ülo Vooglaid, üks Eesti
juhtivaid teadlasi hariduse
valdkonnas, toonitab tihti oma
sõnavõttudes, et formaalse
õppe korraldamine ja õppimisprotsessi markeerimine ei
ole küllaldane eeldus isiksuse
harmooniliseks arenguks.
Alahinnata ei tohi huvi õpi-

tava vastu. Kuid ka see ei ole
piisav, lisaks on vaja ka tahet
ja usku, vaja on tervist ja kannatlikkust, julgust ja arukust,
järjekindlust, vabadust jpm.
HNPO ühe tegeva liidrina
olen just eelpool nimetatu
enda jaoks võtnud mentaalseks vundamendiks ja ma
olen väga veendunud, et see
peab ka paika. Minu veendumust kinnitas mõne aja
eest vestlus ühe kunagise
muusikuga, kes õppis täiendavalt sotsiaalpedagoogiks,
et asuda osakoormusega
tööle vanglasse. Tema eesmärk on maailma parandada
kurikaelte mõttemaailma
ümberkujundamise kaudu.
Katsed moodustada kinnipeetavatest karistusalustest
toimivaid muusikaüksusi on
seni lootusetult läbikukkunud. Vanglates lihtsalt ei ole
piisavalt varasemalt muusikaga süvitsi kokku puutunud
inimesi.
Suur heameel on konstateerida fakti, et Eesti riik on
omal moel märganud võimalust muusikahariduse kaudu
preventiivselt võidelda kuritegevusega. Eesti Vabariik 100
programmide reas on suurprojekt „Igal lapsel oma pill”.
Loodetavasti hoitakse projekti
kaasrahastuse abil soetatud
pillide hinnaga paljude jaoks
kinni vangikongi uksed.
Orkestrite arengut silmas
pidades loodan, et igale soetatud ja soetatavale pillile

jaguks huviline õppija, keda
õpetab muusikat, lapsi ja
kogu maailma armastav õpetaja. Loodan, et suure haldusreformi käigus tehtavad
muudatused oma hilisemas
toimeahelas toetavad kohapealseid noori igakülgselt
harmoonilise isiksuse kujunemisel. Loodan lastevanemate tarkusele, kelle käes
on suunavad võtmed paljude

Harry Illak, ühendorkestri ja
puhkpilliorkestri dirigent

võimaluste juurde, mida täna
katab halva nimetusega, kuid
sügava sisuga huviharidus.
Minu „maailmaparandaja”
suuremat mõttekaarti päriselt
toidab siiski rõõm muusikast,
sära noorte pillimängijate
silmades ja lõpptulemusena
tänulik publik. Seda jagus
toimunud kevadkontserdil
küllaga.
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Tantsud klaveril
Tiina Kalvet
Muusikakooli klaveriõpetaja
Saue Muusikakooli kammersaalis oli 11.märtsil huvitav kontsert, Saue Muusikakooli klaveriosakonna õpilased olid ette valmistanud palad teemal „Tants“.
Tants on kunstiliik, kus tundeid
ja elamusi väljendatakse liikumise kaudu. Ajalooliselt tekkis
selline muusika vajadusest
tantsude saate järele. Hiljem on
tantsud instrumentaalmuusikas
levinud ka iseseisva žanrina,
esindades erinevate ajastute
muusikastiile.
Kontserdil oli neli erinevat
lõiku, millest esimeses mängiti
rahvalaule ja rahvamuusikat. Esitusele tulid Hollandist, Ukrainast
ja Eestist pärit tantsud.
Teises osas „astusid lavale“

Saue Muusikakooli klaveriosakonna õpilased esitasid kontserdil palasid teemal „Tants“. Foto: Saue Muusikakool

laste lemmikud, tuntud muinasjututegelased: krõllid, trollid, baleriinid ja karupojad.
Kolmandas lõigus olid esindatud traditsioonilised vanad

tantsud, nagu allemande, burree, gavott, menuett. Siin oli
esinejaid kõige arvukamalt.
Viimases osas kõlasid
kaasaegsemad tantsud: valss,

tango, habaneera ja tarantella.
Lõpuks esitasid kolm klaveriansamblit seaded kuulsa helilooja
Pjotr Tšaikovski tuntud ballettidest „Pähklipureja“, “Uinuv

kaunitar“ ja “Luikede järv“.
Klaveriõhtu kujunes väga
meeleolukaks. Õpetajad Tatjana Tsitovitš, Marina Jurtšenko ja Tiina Kalvet olid
mõelnud ning selgeks õpetanud palju vahvaid lugusid.
Lapsed olid hästi harjutanud
ja andsid oma parima.
Kontserdile lisasid vürtsi
5. klassi õpilased Melissa
Melani, Karoliina, Kaisa Kerlin
ja Ats Marek, kes teadustasid
ja tutvustasid esitusele tulevaid tantse. Suur tänu neile
ja nende juhendajale õpetaja
Sandra Kalmannile!
Loodame klaveriosakonnas
ka edaspidi jätkata teemakontsertide traditsiooni, mis tundub olevat atraktiivne, innustav ja inspireeriv nii õpilastele
kui õpetajatele.

Võimalus igale soovijale
Juta Ross

Lapsevanemad Suzuki meetodist

Shinichi Suzuki on loonud
võimaluse pillimängu õppimiseks kõikidele huvilistele.
Seda Jaapanist pärit meetodit
kutsutakse ka emakeele meetodiks, kuna õppimine käib
alguses matkimisele põhinedes. Meetodi eripäraks on
võimalus õppida igaühel (ei
tehta eelnevaid katseid musikaalsuse määratlemiseks),
alustada väga varases eas (alates kolmandast eluaastast) ja
õppimine toimub koos lapsevanemaga.
Iga inimene on võimeline
arenema. Vaja on vaid tahet ja
järjepidevat treenimist. Suzuki
meetodil õppides arenevad
lisaks pillimängu oskusele
koordinatsioon, peenmotoo-

Triin Hallap: Kohustuslik kirjandus igale lapsevanemaleõpetajale S. Suzuki „Armastusega kasvatatud“.
Mare Võting: Suzuki pilliõpe on
nagu põnev seiklus, milles saab
osaleda koos lapsega. Ja nii,
nagu igas korralikus seikluses,

on iga käänaku taga ootamas
midagi uut ja põnevat.
Helen Kalmus: Suzuki avab
muusikamaailma igas vanuses inimestele, kelle muusikalised oskused on kunagi
olematuks tunnistatud. See
on terviksüsteem, mis aren-

dab sind ka inimesena.
Ellen Massalski: Suzuki meetod - see on arenemise tee nii
lastele kui vanematele. Võimalus luua tõeline side lapsega südamest südamesse,
aitab arendada usaldust ja
hoida seda terveks eluks.

rika, esinemisjulgus, distsipliin, mälu treening ja koostöö
tegemise oskus. Meetod on
laialdaselt levinud üle kogu
maailma.
Saue Muusikakoolis on võimalik Suzuki meetodil õppida
viiulit ja klaverit. Eestis on lisaks
eelnimetatud pillidele Suzuki
meetodil veel kontrabassi ja
trompeti õppimise võimalused.
Saue Muusikakoolis õpib

hetkel Suzuki meetodil 11
last. Lastega koos viiulimängu
õppimist alustanud vanematest ei oma keegi muusikalist
haridust. Igal aastal toimub
lastevanemate vestlusring,
kus saab mõtteid vahetada ja
küsimusi arutada. Sellel kevadel kogunesime märtsikuu
alguses. Vanemate mõtted ja
arvamused Suzuki meetodist
leiate artikli lisast.

2016.-2017. õppeaastal
alustab viiuliõpingutega uus
grupp. Julgustan kõiki huvilisi
kindlasti ühendust võtma. Lastevanemate koolitus algab juba
mai alguses. Soovist osaleda
või küsimuste korral palun kirjutage aadressile juta@ross.ee.
Rohkem informatsiooni
Suzuki meetodi kohta saab
internetist Eesti Ja Euroopa
Suzuki Ühingute kodulehtedelt.

Pildil vestlusringis osalejad:
Mare Võting, Ellen Massalski,
Helen Kalmus, Kertti Kass ja
Triin Hallap. Lapsed: Maarja Liis
Võting (magab) ja Aleksandra
Massalski. Foto: erakogu

Eesti tippinterpreetide kontsert Saue Kontserdisaalis
Sandra Kalmann
Saue Kontserdisaalis esineb 12.
aprillil kell 18.30 keelpillitrio
koosseisus Triin Ruubel (viiul),
Johanna Vahermägi (vioola) ja
Henry-David Varema (tšello).
Et tegemist on väga põnevate
muusikutega, teen neist siinkohal väikese resümee.
Kõik kolm on muusikaõpinguid alustanud Tallinna
Muusikakeskkoolis, kuid nad
on käinud ennast täiendamas
Euroopa olulisemates kõrgkoolides. Nende laitmatut mängu
on kiidetud ja tähele pandud.
Triin Ruubel on osalenud
mitmetel rahvusvahelistel ja
vabariiklikel konkurssidel. Ta
on soleerinud paljude orkest-

ritega Eestis ja välismaal.
Ruubel mängib 1820. aastal
Pariisis valmistatud Francois
Pique’i viiulil.
Johanna Vahermägi alustas
2000. aastal vioolaõpinguid.
Lõpetas kiitusega. Ta on ennast
sellel alal täiendanud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias,

Centro Internacional de Excelenica de Cuerda instituudis Hispaanias. Bakalaureuse kraadi
omandas ta Aragoni Kõrgemas
Muusikakonservatooriumis.
Teda on kutsutud esinema mitmetele festivalidele. Lisaks on
ta andnud kontserte Saksamaal
ja Hispaanias ning salvestanud

Radio Bremeni jaoks CD rahvusvahelise kaasaegse muusika
ansambliga Ensemble Plural.
Henry-David Varema lõpetas Tallinna Konservatooriumi
1992. aastal. 1992-1995
täiendas ta end Müncheni Kõrgemas Muusikakoolis Walther
Nothasi tšelloklassis ja 20002002 Berliini Kunstide Ülikoolis. 2005. aastal lõpetas
ta Eesti Muusikaakadeemia
doktoriõppe. Solisti ja kammermuusikuna on Varema esinenud terves maailmas. Alates
2001. aastast on ta tegev Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia
tšello- ja kvartetiõppejõuna
(aastast 2006 dotsent). Ta on
läbi viinud mitmeid meistrikursuseid Euroopa muusika-

ülikoolides ja festivalidel.
Kontserdil on kavas tähelepanuväärne teos - Wolfgang
Amadeus Mozarti (1756-1791)
Divertisment viiulile, vioolale ja
tšellole Es-duur KV 563.
Klassitsismiajastul kujunes
väga populaarseks žanriks
keelpillikvartett ja neid kirjutasid kõik kolm Viini klassikut.
Triosid kirjutati harvem.
Mozartil valmis elu jooksul
üks trio, mis on esimene selles
vallas, ja see tuleb kontserdil
ettekandele. Põnev kuueosaline
teos on mahukas ja teeb huvitava sissevaate Mozarti tolle
aja muusikalistesse ideedesse.
Tulge kindlasti kuulama!
Teine trio jäi lõpetamata ja
on vaid fragmentaalselt olemas.

Varia
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Päevakeskus korraldab tervisenädala
Avatud Julia Koppeli joonistuste näitus.
◊ 9. aprillil alates kell 10.00
Soome kasutatud asjadwe
müük.
◊ 15. aprillil reis Ida-Virumaale. Vaatame tehis- ja
loodusmaastikke. Buss
väljub Saue Kaubakeskuse
eest kell 8.00. Kohad bussis maksmise järjekorras.
◊ 21. aprillil kell 14.00 raamatuklubi. Räägime Hiina
kultuurist ja tudengielust
vabariigi ajal Tartu linnas.
◊ 22. aprillil kell 18.30
lauluklubi.
◊ 28. aprillil kell 18.0019.00 Adamson-Ericu
muuseumis näitus „Valguse linn“ Eesti kunstnikud Euroopa suurlinnades.

Külas on kirjanik Tõnu
Õnnepalu. Teemaõhtu muuseumipiletiga.
◊ 4. mail kell 15.00 lõunakontsert Estonia kontserdisaalis. Nimeka Rootsi
orelikunstniku Hans
Davidssoni ja ta poegade
Jonatan ja Gabriel Davidssoni ühine kava, milles
põimuvad klassikaline orelimuusika, spetsiaalselt
loodud koreograafiaga ballett ja meeleolukas luule,
mis on korduvalt toonud
publikumenu Rootsi ja
Taani linnade kirikutes ja
kontserdisaalides. Pilet
maksab 5 eurot. Palume
koheselt registreerida ja
maksta.
◊ 13. mail külastame botaa-

nikaaias tulpide ja teiste
sibullillede näitust.
◊ 14. mail krimikomöödia
„Mäng on alanud“ Viljandi
teatri Ugala black boxis .
Palume kiiresti registreerida, kohtade arv piiratud!
Hind täpsustamisel.

Tervisenädal 11. -15. aprill
◊ 11. aprill kell 11.15 toolitants noortekeskuses.
◊ 12. aprill kell 10.0010.30 päästeameti töötajate informatsioon kodunõustamise kohta tuleohutuse tagamiseks.
◊ 12. aprill kell 12.00 daamide võimlemine noortekeskuses.
◊ 13. aprill kell 9.00 tervisevõimlemine.

Teeme Ära talgud 2016

Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva
eestvedaja
Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub kõiki inimesi,
kogukondi, asutusi ja ettevõtteid aktiivselt kaasa lööma
7. mail peetaval üle-eestilisel
Teeme Ära talgupäeval. Talguid saab kirja panna aadressil
www.teemeara.ee.
4. aprilli hommikul algas
talgupäeva stardipakettide
jagamine neile talgujuhtidele,
kes olid oma talgud juba talguveebi kirja pannud. Selleks
ajaks oli registreeritud juba
560 talgut, mis on rohkem kui
mullu samal ajal.

2015. aastal korraldati üle
Eesti 1808 talgut, millest võttis osa 47 136 inimest ehk
3,6% eestimaalastest.
Seekordne talgute stardipakett, mis on kokku pandud
talgupäeva partnerite ja vabatahtlike kaasabil ning mida
valmistati 1850 eksemplari,
on väga sisukas ja tummine.
Stardipakett sisaldab praktilisi abivahendeid ja soovitusi
talgupäeva korraldamiseks,
sellesse on mahutatud esmaabitarbed, mõned töökindad,
suitsuandur, prügikotirull,
haavasalv, ajalehe Talguline
värske number, CD-plaat
mere- ja talgulugudega, talgukuulutused, veeohutuse
stendi valmistamise juhised,
kriisijuhend, talgunõuanded,
Talguhundi kleepsud, samuti
kommikott, supipakk ja tee,
kerge seljakott, seemnepall,
merekultuuriaasta rinnamärk

ning ehitus- ja aiapoe sooduskupong.
Lisaks stardipaketile saavad
need kogukonnad, kes võtavad
tänavu talguteemaks veeohutuse, Teeme Ära talgupäeva
meeskonnalt tasuta päästevarustust. Sel aastal kutsutakse
kogukondi talgute korras valmistama ja püstitama ujumiskoha äärde puidust veeohutuse
stende, mille jaoks saab tasuta
päästerõnga koos viskeliiniga
ja ohutusjuhistega infotahvli.
Talgupäeva korraldavad
Eestimaa Looduse Fond, Eesti
Külaliikumine Kodukant ja
nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad
kaasa Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, Siseministeerium,
Päästeamet, Merekultuuriaasta 2016, Tamrex, Itella
SmartPOST, Vizeum, Nordic
Hotel Forum jt. Vaata www.
teemeara.ee.

Leinarühm Miikaeli koguduses

Marek Roots
Koguduse õpetaja
Elu ja inimeseksolemise
juurde kuulub paratamatult
lähedaste surm ja sellega
kaasnev lein. Tihtipeale kogeb
leinaja väga tugevaid tundeid:
kurbust, mahajäetust, hirmu ja
ka süüd. Tekivad küsimused,
millele on raske leida rahuldavaid vastuseid.

Alati pole leinaja läheduses
neid, kellega tahaks või julgeks
tekkinud tundeid ja küsimusi
jagada. Ometigi tuleks leinast
rääkida, kuna see aitab uut
olukorda mõtestada, tunnete
virr-varri sõnastada ning annab
jõudu eluga jätkata.
Alates 2014. aastast kogunevad Keila Miikaeli koguduses
leinarühmad, kus käsitletakse
kõiki eelnimetatud teemasid.
Soomes väljatöötatud programmi alusel toimub seitse
kohtumist, mille käigus jagatakse leinakogemusi ja õpitakse
elama muutunud tegelikkuses.
Leinarühma õhkkonda iseloomustab konfidentsiaalsus ja

üksteise tunnete austamine.
Senised kokkupuuted leinajatega näitavad, et leinarühm võib
saada oluliseks toetuspunktiks
oma kaotusvalu mõtestamisel ja
sellega leppimisel.
Sel aastal alustab leinarühm
neljapäeval 21. aprillil kell
18.30 Keila Miikaeli koguduse
majas Paldiski mnt 2. Oodatud on kõik, kes tunnevad, et
nende lein vajab jagamist.
Rühma juhendavad Kaja
Peetris ja Katri Aaslav-Tepandi.
Osalemiseks palume kindlasti
eelnevalt registreeruda tel 5193
1501 (koguduse õpetaja Marek
Roots) või e-postil keila@eelk.ee.
Rühmas osalemine on tasuta.

◊ 13.aprill kell 10.00 kepikõnd ja üllatus.
◊ 13. aprill kell 10.00-15.00
kümneminutilised näidismassaažid päevakeskuse
uuel poolel.
◊ 14. aprill kell 9.30 hiina
tervisevõimlemine noortekeskuses. Huviliste olemasolu korral on võimalik
uue tasuta algajate grupi
moodustamine.
◊ 14. aprill kell 14.00 tervisliku toidu valmistamine
päevakeskuses. Huvilistel
palume registreerida.

Jätkuvalt on võimalik maksta
ka Norra, Kaliningradi ja Lappenrantaa reisi eest!

Päevakeskuse reisid

Seltsingud

◊ 21. mail romantiline rannatee, giid Kaire Käärt,
hind 30 eurot. Maksta saab
kuni 1. maini. Üksikud

◊ 6. mail kell 13.00 seltsing
Bereginja koosviibimine.
◊ 6. mail kell 17.00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.

vabad kohad!
◊ 27.-28. juunil Kihnu saar,
giid Jaan Masing, hind 105
eurot. Maksta saab kuni 1.
maini, kuna laevapiletid
tuleb välja osta.
◊ 23.-26. augustil Viiburi
reis. Hind 250 eurot. Esimene sissemaks 100 eurot
hiljemalt 1. aprillil. 250
eurot peab olema makstud
hiljemalt 1. juuniks.

Pühapäevakool Saue
Kristlikus Vabakirikus
Erki Kuld
Pühapäevakoolid on läbi
ajaloo olnud kirikute juures
töötavad haridust ja kultuuri
arendavad struktuurid ning
taganud inimeste sotsiaalse
arengu ühiskonnas. Tänapäeval on hariduse, kultuuri ja
vabaaja veetmisega tegelemas
paljud erinevad asutused, kuid
ükski neist ei suuda asendada
pühapäevakooli, kus tutvustatakse kristlikke põhitõdesid ja
õpetatakse piibli elementaarset tundmist.
Seda eelnimetatut
püüame edasi anda ka Saue
Kristliku Vabakiriku pühapäevakoolis.
Pühapäevakool toimub Saue
kirikus igal pühapäeval kell 13.
Õpetaja on Sarah Raichmann, kes naasis hiljuti
õpingutelt Sakasmaalt.
Pühapäevakoolikogemusi on
tal aastast 2013, kui ta oli
Floridas vabatahtlikuna tööl,

ning aastast 2015, kui ta oli
vahetusõpilane Saksamaal.
Sarah on töötanud KalliKalli lastehoius kasvatajana
ja osalenud vabatahtlikuna
mitmel lastele suunatud üritusel, näiteks Mia Jõulumaal.
Sarah räägib lisaks eesti
keelele inglise ja saksa keelt,
kuid on õppinud ka vene ning
prantsuse keelt. Ta tegeleb
kunsti ja improvisatsiooniteatriga. Mõlemat üritab ta
siduda pühapäevakooli tööga.
Pühapäevakoolis on tore
koos laulda, mängida ja
õppida tundma piiblilugusid
ning tegelasi piiblist. See
avardab lapse silmaringi ja
aitab mõista kristlikku kultuuriruumi, milles me elame.
Vanemad õpilased leiavad koha õpetaja kõrval ning
saavad olla abiks väiksemate
abistamisel ja õpetamisel. On
võimalik moodustada eraldi
noortegrupp, mille tegevus
vastab nende huvidele.
Pühapäevakooli on oodatud 6-16-aastased lapsed ja
noored. Kohtumiseni!

Jumalateenistused aprillis Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid
olen toonud enese juurde. 2 Ms 19:4

10. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Piibliteksti loeb Evi
Tatarlõ. Muusikaga teenib Saue
koguduse noorteansambel.
17. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur
Utno. Piibliteksti loeb Marika
Malein. Jutlustab Aamo
Remmel. Muusikaga teenivad õed Remmelid.
24. aprill kell 13

Teenistust juhatab Raivo
Kaustel. Piibliteksti loeb Maire
Tarnapovits. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.
28. aprillil kell 17.30 Juta
Rossi viiuliõpilaste kontsert.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.
Pühapäevakool lastele igal
pühapäeval kell 13.

8. aprill 2016 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.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid E-poest www.
lipuvabrik.ee.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude äravedu. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
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Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide lõikus. Turu parim hind! Tel
56703447.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53717060 või kohapeal.
Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide hooldus, tänavakivi
puhastus, viljapuude hooldus,
puude langetamine, lehtede
koristus. Telefon 58866044
www.niidumeister.ee.
Teen kevadisi saetöid aias,
hekilõikus, vajadusel võsalõikus. Tel 55547291.

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

Soovitava pinna suurus alates
30 ruutmeetrist, võib olla ka
suurem. Vajalik vee ja wc olemasolu. Janika, 51967681,
janikakeerdoja@hot.ee.

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

Varia
Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise
abil. Arstide heakskiit! Alates vaid 6,90 kuu. Liitu:
www.erikorgu.ee.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa küttepuud, hind alates 35 eurot / ruum. Puud
koormasse laotud ja võrgus.
Puitbrikett 140 eurot / tonn.
Pellet 185 eurot /960 kg. Info
tel 5011898. Transport hinna
sees.

Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus + transport. Tel
53953788.

Müüa puitbrikett alates
128€ / tonn, pellet premium 8 ja 6mm 185€ /
960kg, turbabrikett, kask ja
lepp kotis. Tel 56924924,
www.leilibrikett.ee.

Tänavakivi paigaldus ja müük,
aedade ehitus, haljastus.
13-aastane kogemus antud
valdkonnas. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefon 5519855, 5588842.

AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut hind 6,00 € / tonn + käibemaks 20% ja kompostmulda
hind 10,00 € / tonn+km 20%.
Kohalevedu tellimisel. Tellimine: 6049826, 56483533.
Kinnisvara
Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
av+vundament+paigaldus+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.

Üürin väikese köetava garaaži
Saue linnas eraauto hoidmiseks. Telefon 56626000, Mati
Simm.
Soovin üürida Sauel äripinda.

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi Tel
53468430.
Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele reedeti kell 18.00 Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
Otsin tööd
Naisterahvas soovib leida
päevast tööd Sauel. Sobilik
oleks aiandus- või koristustöö. Ootan teie pakkumisi tel
56374547.Tiina.
Pakun tööd
Harmet OÜ pakub tööd koristajatele. Töö vahetustes (päevane
ja õhtune). Peamised ülesanded
kontori ja üldkasutatavate ruumide koristus. Tööle asumise
aeg mai 2016. Palun anna oma
soovist teada telefonil 6660420,
e-posti aadressil marju.lell@harmet.ee või postiaadressil Tule
põik 1, 76505 Saue.

Suikus igavesel unele
armas abikaasa, ema,
vanaema ja vanavanaema
LII RAIK
6.09.1943-23.03.2016
Leinavad omaksed

Müüa haljastusmuld,
liiv, killustik.
Toome kauba ise kohale.
Kopp-laaduri teenus.
Info tel 53460382.

Rikentel OÜ
teostab
kõiki elektrisüsteemi
puudutavaid töid.
Saku linnas
ja vallas soodushinnad.
Võtke julgelt ühendust
tel 503 0140 või
elekter@rikentel.ee.
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