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23. juuni - head võidupüha!
Olari Rätsep
Saue kompanii pealik
Traditsiooniline Harjumaa XXI
Maakaitsepäev peeti 23. juunil Padisel. Kohal oli ka Saue
kompanii, kes koos kõigi teiste
Harju maakonna allüksustega
oli ühises rivis kaaskaitseliitlastega Keila, Rävala, Männiku
ja Kose malevkonnast, naiskodukaitsjate, politseinike ja
päästeametnikega.
Seistes rivis, oli mul hea
meel. Mul oli hea meel, et mu
kõrval seisis palju tuttavaid
nägusid, keda olin juba erinevatel õppustel näinud. Oli palju
uusi nägusidki, kes esmakordselt
Kaitseliiduga paraadil. Eriti hea
meel oli, et publikut oli rohkelt.
Pärast kordaläinud paraadi
said tunnustamist väärivad
kaitseliitlased teenetemärgid
ja tänukirjad.

Võidutule annab Saue abilinnapea Riho Johansonile (paremal) üle Saue
kompanii pealik Olari Rätsep

Vabariigi riigilipu toob sisse lipuohvitser ja endine Saue kompanii pealik Jüri
Pääsuke, liputoimkonnas vasakult Rainer Üksvärav, Heiki Tiikoja ja Alari Üksvärav

Keila malevkonna kaitseliitlased Olari Rätsepa juhtimisel
maakaitsepäeval Padisel

Pärjatseremoonia Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi juures
Saue kiriku pargis. Fotod: Ülle Ernesaks

Maakaitsepäev oli
korraldatud hästi
Väljas olid infotelgid kõikvõimaliku huvitavaga. Oli piisavalt katsuda, vaadata, teha, proovida ja
õppida. Kõike oli tuldud vaatama
perede kaupa, see rõõmustas
kõiki osalejaid. Relvade ja politsei eritehnika vastu tundsid huvi
noored ja vanad, poisid ja tüdrukud - mis rõõmustaks väikest
poissi rohkem, kui saaks korragi
läbi päris snaiprirelva optika
vaadata. Kes pauku ei kartnud,
nägi erinevaid demonstratsioonesinemisi ajalooklubi Frontline
esitluses. Kaitseliidu erioperatsioonide grupp näitas bussi
vabastamist, päästeamet tehnikat töös ja palju muud huvitavat. Eraldi toon välja kaitseväe
kopteri maandumise - kõigile
huvilistele avanes võimalus korraks ka pilooditoolile istuda.

Presidendi võidutuli saab
võidupühal olema kõigile
vabalt kättesaadav
Padisele saabus Eesti
Vabariigi presidendi süüdatud
võidutuli, mille võtsid vastu
omavalitsuste juhid ning viisid
linnadesse ja valdadesse laiali
kaitseliitlased. Kui tuli Sauele
jõudis, oli õhtuse jaanituleni
veel piisavalt aega.
Otsustasin tuld mitte
lihtsalt kompaniis hoida, vaid
seda linnarahvaga jagada.
Mõte oli esmakordne ja eelneva
planeerimiseta, mistõttu ei
olnud selle kohta ka varem

infot. Järgmisel aastal aga
saame tule samamoodi Sauel
panna kompanii ette kõigile
vabalt võtmiseks.

Pärjatseremoonial Saue
mälestuskivi juures said
pärjad pandud ja mõtted
öeldud
Siinkohal kasutan võimalust
omi mõtteid veelkord üle käia:
„Me oleme eestlased ning meid
on maailma mastaabis vähe.
Eestlasi on kokku sama palju,
kui mõnes suuremas linnas on
rahvast ühes linnajaos. Ent seeeest oleme iseseisvad ja oma

otsustes vabad. Seda enam
on oluline, et me säilitame
eneseväärikuse, eneseteadvuse,
oleme uhked oma kommete ja
traditsioonide üle. Mitte keegi
ei tohi tulla meile ütlema, mida
me sööme, joome või mis keeles
räägime. See on meie maa,
meie rahvas ja meie kombed.
Kui me suvel grillime sealiha
ja joome seda süües kõrvale
õlut ning laulame isamaalisi
laule Eesti keeles, siis tehkem
seda uhkelt nii, et mitte kellelgi
ei tekiks illusiooni, et ta võiks
meile mingi muu kultuuri või
elukombed peale suruda. „Me

ise ilu tegijad“, seisis kunagi
koolis ühe klassi seinal. Vahest
seisab tänagi ja võidupühal ongi
paslik meenutada, et meie oleme
Eesti nägu ja meie tegevus täna
määrab, kes me oleme homme.“
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Teeme arenguotsuseid linnaelanike
ootustest lähtuvalt
Riho Johanson
Abilinnapea
Juuni alguses arutles koalitsioon koosolekul Tule 4a kinnistu edasisi arenguid. Otsustasime, et lõpetame sinna korterelamu planeerimise. Leidsime,
et nelja omavalitsuse ühinemisega langeb Saue linna jaoks
ära üks oluline kitsaskoht, millega korterelamu püstitamise
vajadust planeeringu algatamisel põhjendati. Selleks oli
maksumaksjate arvu tõstmine
Saue linnas läbi elamumajanduse arendamise.
Nüüdseks saab öelda, et
tulevikus jääb see kinnistu
jätkuvalt avaliku kasutusega
üldkasutatavaks maaks, mida
asume edasi arendama laste
mänguväljakuna.
Veel sellel aastal muutub
samas piirkonnas linna üldilme.
Ümberehitusse läheb AS-ile
Tallinna Vesi kuuluv puurkaevu
pumpla aadressil Tule 6a.
Objekti rekonstrueerimise
käigus demonteeritakse ja
kaotatakse linnapildist pumpla

„Linnavalitsuse sellesuvises tööplaanis on laste koolitee valgustuse rajamine
tammikut läbivale jalgteele, mis ühendab Vana-Keila maantee ja Nurmesalu
tänava,“ ütleb abilinnapea Riho Johanson (pildil). Foto: Sirje Piirsoo

kõrval asuv suur plekist kattega
veekogumise tünn. Olemasolev
kivihoone saab juurdeehituse
praeguse pumbamäe kohale.
Lisanduv ehitus on mahult väiksem kui praegune tehniliseks
rajatiseks olev mägi. Oleme
veendunud, et ümberehitus
parandab koha väljanägemist.
Jah, peab tõdema, et selle
ümberehitusega kaob linnast
mitmete aastakümnete jooksul paljude sauelaste üks lap-

sepõlve atraktsioon - kelgumägi.
Puudutab see ka mind
ennast. Olen mäelt teinud
koos sõpradega sadu ja sadu
kelgusõite päevavalges ja hilises õhtupimeduses, sest keegi
ei tahtnud kuidagi koju minna.
Samas on kelgumäe ohutu
kasutamine iga aastaga üha
piiratumaks muutunud.
Siinkohal tõstan siiski meeleolu viitega eelnevale lõigule,
kus oli juttu Tule 4a kinnistule

arendatavast laste mänguväljakust, mille üheks reljeefseks
elemendiks kaalume künkakest,
mis talvisel ajal täidaks kelgumäe rolli. Pikema ja kiirema
liu jaoks on meil aga Sarapiku
terviseraja suusa- ja kelgumägi.
Oleme seda meelt, et Saue
linnas võiksid lapsed rohkem
jalgsi ja jalgrattaga liikuda.
Eeldus on suurem liiklusohutus ja panustamine üldise turvalisuse tõstmisesse, mistõttu
võtsime linnavalitsuse sellesuvisesse tööplaani laste koolitee
valgustuse rajamise tammikut
läbivale jalgteele, mis ühendab
Vana-Keila maantee ja Nurmesalu tänava.
Linnavalitsuse eesmärkide
hulgas on ka esimesel võimalusel korrastada terve rida
kõnniteid, mis aastatega üha
lagunevad, kuid samal ajal on
linnarahva jaoks väga suure
tähtsusega liikumisteed. See
eeldab head ja vastastikku
mõistvat koostööd korteriühistutega, sest suur osa kõnniteid
asub korteriühistute kinnistutel.
Kõnniteedega seoses ei

saa mainimata jätta mõtet,
et üha kasvav elanike arv ja
liikluskoormuse tõus Kadaka
elurajoonis sunnib varem või
hiljem tulevast suurvalla valitsust tegema otsust välja ehitada detailplaneeringujärgsed
kõnniteed sealses piirkonnas,
mille toonane linnavalitsus arusaamatutel põhjustel aastaid
tagasi tegemata jättis.
Suuremas plaanis on hetkel
koostamisel Saue linna teehoiukava, mis määrab edaspidi
linna teede ja tänavate seisukorra ning hooldusjärjekorra,
mille alusel saab planeerida
hoolduseks ja investeeringuteks vajalikke eelarvelisi
vahendeid.
Saue linna avaliku korra
paremaks tagamiseks ja korrarikkujate tabamise võimaluse
suurendamiseks paigaldasime
juuni lõpus uued ja kvaliteetsemad turvakaamerad Keskuse
parki. Üks sealne kaamera
jälgib, mis toimub laste mänguväljakul. Kaks kaamerat paigaldasime jaanituleplatsile, kus
seni videovalve puudus.

Hansabuss toob liinile 191 kolm uut bussi
AS Hansabuss
Hansabuss toob Saue-TallinnSaue bussiliinile 191 kolm uut
ja mugavat Iveco Crossway
bussi. Uued bussid hakkavad
sõitma 11. juulist, huvilised
saavad bussidega tutvuda ja
proovisõitu teha 9. juulil kell
11 Saue Linnavalitsuse ees.
11. juulist muutub ka liini 191
sõiduplaan.
Hansabussi müügiosakonna
juhi Jaanus Kuke sõnul teevad
uued bussid Saue ja Tallinna
vahel sõitmise palju mugavamaks ja sujuvamaks. „Saue
linna elanike heaolu on meie
jaoks väga tähtis. Seetõttu
otsustasimegi investeerida üle
poole miljoni euro, et osta uued
bussid, millega oleks sauelastel
kiire, mugav ja turvaline sõita.
Kutsume kõiki sõidule!“
Hansabuss tutvustab uusi
busse laupäeval, 9. juulil kell
11. Saue Linnavalitsuse ees
on väljas kõik kolm uut bussi,
mida saab uudistada väljast
ja seest ning teha proovisõitu.
Kõiki uudistajaid ootab üllatus. Saue-Tallinn-Saue liinil
hakkavad uued bussid sõitma
11. juulist.
Iveco Crossway 10,8m Line
mudeli bussidel on praegu liinil sõitvate ees palju eeliseid.

Ootame Teid tutvuma uute bussidega 9. juulil kell 11 Saue Linnavalitsuse ees parklas. Foto: AS Hansabuss

Liini 191 sõiduplaanimuudatus 11. juulist
Hansabuss AS muudab 11.
juulist liini 191 sõiduplaani,
et viia busside liikumine logistiliselt õigetesse aegadesse,
arvestades reisijate ettepanekuid, tipptunde ning bussijuhtide töö- ja puhkeaegasid.
Muutused puudutavad ainult
tööpäevaseid väljumisi.
◊ Lisandub üks väljumine
kell 18.30 Saue-Tallinn
suunal.

◊ Täna		
11. juulist
Saue-Tallinn suunal (väljumine Tõkke peatusest)
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.55
12:40
12.50
13.15
13.25
17.00
17.10
19.00
19.35
20.30
20.40
◊ Täna		
11. juulist
Tallinn-Saue suunal
(väljumine Balti jaamast)
9.20		
9.35
11.40
11.55
12.20
12.30
18.00
18.35
19.30
19.40

Need on ehitatud just linnalähiliinide teenindamiseks reisijate mugavust silmas pidades.
Bussidel on automaatkäigukast, mis tähendab sujuvamat
sõitu. Sõit on ka vaiksem, sest
salongis on 50% väiksem sõidumüra.
Bussidel on korralik kütteja kliimasüsteem, et suvel
poleks palav ja talvel külm.
Lapsevankriga reisija jaoks on
keskmised uksed laiad ja sees
on vankri jaoks eraldi koht.
Bussid on keskkonnasõbralikud ja vastavad kõige karmimatele, Euro6 saastenõuetele,
neis on turvavööd.
Bussides on GPS-seadmed. Nii teab dispetšer igal
hetkel bussi asukohta ja kui

juhtub, et buss hilineb, saab
bussifirma klienditeenindusse
helistanud reisijatele öelda,
kui kaugel buss on ja millal
jõuab.
Uute busside tuleku tähistamiseks teeb Hansabuss
juulikuus ostetud kuukaartidele hinnasoodustust -30%
ehk tavakaardi saab juulis
sooduskaardi hinnaga 25
eurot. Ühekordse pileti hind
on 1,60 eurot ja sooduspiletil
1,20 eurot. Sooduskaarte on
võimalik osta 9. juulil Sauel
kohapeal ja juulikuu jooksul
bussijuhtidelt.
Hansabussi bussid teevad
Sauelt Tallinnasse igal tööpäeval 19 ja laupäeviti viis
väljumist.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 20.
juuni istungi päevakorras
oli 26 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus

◊

◊ Väljastas ehitusloa Ridva põik
3 üksikelamu kanalisatsioonitorustiku ja liitumispunkti
rajamiseks, Tule tn 13/1
kaarhalli täielikuks lammutamiseks, Tule tn 13 büroo-tootmishoone püstitamiseks ning
Muskaadi tn 15 kahe korteriga
elamu püstitamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa Muskaadi tn 7 abihoonele ja
Puidu tn 6 üksikelamule.
◊ Kinnitas Tule tänav 31 kin-

◊

◊
◊

nistu sissesõidutee projekteerimistingimused.
Kooskõlastas Tammelehe
tänav 35 kinnistule rajatavate maakütte puuraukude
asukohad.
Tunnistas lihthanke „Koolispordihalli põhiprojekti
koostamine” kehtetuks,
kuna pakkumuste esitamise
tähtpäevaks ei laekunud
ühtegi pakkumust.
Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Koolispordihalli põhiprojekti
koostamine“ hankedokumendid.
Andis üürile Saue linnale
kuuluva sotsiaaleluruumi.
Otsustas maksta ühekord-

◊

◊

◊
◊

set sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust ja ühekordset sissetulekust sõltuvat
tervisetoetust 10 abivajajale
kogusummas 975 eurot ning
sotsiaaltranspordi toetust ja
perioodilist sotsiaaltoetust
ühele.
Pikendas Vana-Keila mnt 19
üksikelamu projekteerimistingimusi.
Tunnistas 1. juulist 2016
kehtetuks Saue Linnavalitsuse 12.11.2014 korralduse
nr 382 „Saue Linnavalitsuse
laste- ja noorsootöö komisjoni koosseisu kinnitamine“.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Avaldas tunnustust Tallinna

Reaalkooli 12. klassi kuldmedaliga lõpetajale Allar
Aasjõele väga heade õppetulemuste eest ja autasustas
teda ühekordse rahalise kingitusega 300 eurot.
◊ Eraldas reservfondist 375
eurot Tallinna Reaalkooli 12.
klassi lõpetajale väga heade
õppetulemuste eest rahalise kingituse tegemiseks
(summa sisaldab tulumaksu).
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile
mittetulunduslikuks tegevuseks toetust 1800 eurot
Laagri kunstmuruväljaku
rentimiseks liigamängudeks.
◊ Nõustus, et MTÜ Birkenwald
korraldab 1. oktoobril kell
8-15 naisteralli Saue Güm-

◊

◊

◊

◊

naasiumi kõrval asuvas
parklas ja teedel.
Lubas linnapea Harry Pajundi
puhkusele 27. juunist-10.
juulini. Teda asendab abilinnapea Riho Johanson.
Kinnitas avatud hankemenetluse „Üleriigiline
ühishange elektrienergia
ostmiseks V: linnadele, valdadele, nende ning teistele
asutustele ja ettevõtetele“
hanketulemused.
Tunnistas Saue Linnavarahalduse lihthankel „Saue linna
Nurmesalu tn 9 staadioni
renoveerimine“ edukaks OÜ
G-Floors pakkumuse.
K in ni t a s a l a e e l a r v e t e
detailse jaotuse.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 16.
juuni istungil, millest võttis
osa 14 volikogu liiget, oli
päevakorras 11 küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna 2016-2026.
aasta arengukava.

◊ Kehtestas sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja
maksmise korra.
◊ Kinnitas Saue linna 2016.
aasta majandusaasta
aruande.
◊ Kinnitas Saue linna 2016.
aasta I lisaeelarve.
◊ Avaldas umbusaldust Saue
Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Erki

Kullale ja revisjonikomisjoni
liikmele Vello Toomikule.
Umbusalduse poolt hääletas üheksa ja vastu oli neli
volinikku. Üks volikogu liige
ei hääletanud.
◊ Arvas volikogu noorsootöökomisjoni koosseisust välja
Mart Jõesaare ja Tiina-Riin
Uulma ning kinnitas komisjoni koosseisu Anne Tee-

tamme.
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna põhimääruse
muutmise.
◊ Kehtestas Saue Linnavolikogu Kantselei põhimääruse.
◊ Lähetas Evelin Povel-Puusepa, Anne Teetamme ja
Maie Säraku linna delegatsiooni koosseisus 1. juulist

kuni 3. juulini Saue linna
sõprusomavalitsusse Inčukalnsi Lätis. Sõprusvallal
on 580. sünnipäev.
◊ Otsustas maksta palgalisele volikogu esimehele
seoses isikliku sõiduauto
kasutamisega ametiülesannete täitmisel kuni
volituste lõpuni lisatasu
295 eurot kuus.

Detailplaneeringuga kavandatav ja olemasolev tegevus
ei mõjuta Saue linna keskkonda õhusaaste, müra ega
lõhnadega. Olemasolev tootmistegevus ei oma kinnistul
piiriülest mõju. Vajadus erine-

vatest seadustest tulenevateks
uuringuteks puuduvad.
Detailplaneering ei muuda
kehtivat Saue linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise protsessi vastu avalik
huvi puudus.

Detailplaneeringu kehtestamine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus kehtestas
30. mail 2016 korraldusega nr
172 Saue linna Tule tn 13, 13a,
13b ja Segu tn 3a kinnistute ja
nende lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering haarab Saue
linna keskosas Tule tn 13, 13a,
13b ja Segu tn 3a kinnistuid,
mille sihtotstarve on tootmismaa
ja pindala kokku 15 145 m².
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute osaline

liitmine, ümberkruntimine
ja sellest tulenevalt kehtiva
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste ning liikluskorralduse
täpsustamine. Tehnovõrkude,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendust ei muudeta.

Rail Balticu planeeringu
KSH-i aruande avalik väljapanek
Harju Maavalitsus
Harju maavanem võttis
13.06.2016 korraldusega
1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu
raudtee trassi koridori asukoha
määramiseks ning korraldab
maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avaliku väljapaneku. Kirjalikke ettepanekuid
ja vastuväiteid planeeringu
lahendusele ja KSH aruandele
oodatakse kõigilt huvilistelt
Harju Maavalitsuse aadressil
Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressil
info@harju.maavalitsus.ee.
Maakonnaplaneeringu ja
KSH aruande avalik väljapanek

toimub ajavahemikul 4. juuli8. august 2016.
Digitaalselt on materjalid
kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel http://
harju.maavalitsus.ee/et/
rail-baltic-raudtee-trassikordiori-asukoha-maaramine1.
Paberkandjal materjalidega on
võimalik tutvuda: Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Maardu Linnavalitsuses,
Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae
Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses
tööpäeviti tööajal. Ülejäänud
maakonna omavalitsustes,
mida Rail Balticu trass ei läbi,
on planeeringu materjalidest
võimalik paberkandjal tutvuda
seletuskirja ning maakonna
joonisega.

Avaliku väljapaneku
järgsed avalikud arutelud

◊ Harju maakond, sh Tallinn 29.08.2016 kell 14
(Harju MaavalitsusE III
korruse saal, Roosikrantsi
tn 12, Tallinn)
◊ Maardu linn ja Jõelähtme
vald 29.08.2016 kell 18
(Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b,
Maardu linn)
◊ Rae vald 30.08.2016 kell
18 (Rae Kultuurikeskuse
suur saal; Aruküla tee 9,
Jüri alevik)
◊ Kiili vald 31.08.2016 kell
18 (Kiili Gümnaasium,
Kooli 2, Kiili alevik)
◊ Saku vald 01.09.2016 kell
18 (Saku Valla Maja II korruse
suur saal, Teaduse 1, Saku)

Ajutine teetõkend
Kadakamarja tänaval
Saue Sõna
Et osa Kadakamarja tänavast
on mustkatteta ja tolmab,
paigaldab Saue Linnavalitsus
tänavale 11. juulist kuni 15.
oktoobrini 2016 ajutise betoonist teetõkendi.
Pärast teetõkendi paigaldamist ei ole võimalik Kadakamarja tänavat läbisõiduks
kasutada. Mõlemast suunast
tulles viib tänav tupikusse.
Elanikud pääsevad koju,
kui sisenevad Kadaka piirkonda suunast kummal pool

tõkendit maja asub – samuti
nende külalised või teenindav
transport.
Sügiseks on lubanud
arendaja tänava kogumahus
asfalteerida, misjärel tõkend
eemaldatakse.
Linnavalitsus palub sauelastelt mõistvat suhtumist.
Sellisel viisil saab tolmava
tee ääres elavate inimeste
kodusid ja hoove natukenegi
tolmuvabamaks muuta kuni
tänavalõik asfaltkatte saab.

Tasub teada
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Sorteerimine vähendab majapidamiste
jäätmekulusid ja säästab keskkonda
AS Ragn-Sells
Jäätmeid tekib igas majapidamises ja sõltuvalt inimese
teadlikkusest või tahtest, on
nende käitlemine suuremal
või vähemal määral keskkonnale kahjulik. Juba täna saab
iga inimene väga palju ise ära
teha, et ka järeltulevatel põlvedel oleks võimalus hingata puhtamat õhku ja nautida säilinud
looduskeskkonda.
Järjest suureneva elanike
arvuga kasvab maakeral ka
jäätmete hulk. Jätkuvalt on
kõige odavam viis jäätmete
käitlemiseks matta need maha
või kallata merre. Kahjuks väga
suur osa maailmast nii ka teeb.
Ilmselt olete näinud pilte Indiast, Indoneesiast ja paljudest
teistest riikidest, kus inimeste
ükskõiksus ja puudulik jäätmete kogumissüsteem on tekitanud tõelise looduskatastroofi.
Sealsed veekogud, tänavad,
metsad on täis prügi ja inimesed ei püüa seda likvideerida,
vaid toodavad juurde.
Meie õnneks on Euroopa läinud teist teed ning siin panustatakse puhtasse ja jätkusuutlikusse elukeskkonda. Tõsi,
paraku tähendab see ka reegeleid, kohustusi nii riikidele kui
elanikele, hulganisti normatiive
ja ühiskondlikke kokkuleppeid.
Just seepärast kehtib Eestis
kohustuslik jäätmeveo süsteem
ja riik soodustab keskkonnahoiule orienteeritud ühiskonda,
toetades keskkonnasõbralikke
tehnoloogiaid ja käitluslahendusi. Veel on riik olmejäätmete prügilasse viimise kõrgelt
maksustanud saastetasudega.

Korraldatud jäätmeveo teenustasud Saue linnas alates 1. septemberist 2016
◊ segaolmejäätmete teenustasu (1m3) käibemaksuta 5,50 eurot, käibemaksuga 6.60 eurot;
◊ biojäätmete teenustasu
(1m 3) käibemaksuta 2
eurot, käibemaksuga
2,40 eurot;
◊ jäätmekotid kuni 20 liitrit käibemaksuta 0,50
eurot tükk, käibemaksuga 0,60 eurot tükk;
◊ jäätmekotid kuni 150
liitrit käibemaksuta 0,60
eurot tükk, käibemaksuga 0,72 eurot tükk.
Korraldatud jäätmevedu
Saue linnas teostab AS
Ragn-Sells.
kasutusse ja see aitaks säilitada puhtamat elukeskkonda.
Jäätmete sorteerimine tähendab väiksemaid kulusid ja aitab säilitada
puhtamat elukeskkonda. Ragn-Sells pakub pakendikotiteenust eramajaomanikele ja pakendikonteinerit kortermajadele. Foto: Ragn-Sells

Kõik selleks, et meie homne
elukeskkond oleks puhtam.

Probleemsed olmejäätmed
Eestis on olmejäätmete käitlemisel kaks peamist viisi. Need
kas ladestatakse prügilatesse
või suunatakse jäätmetehastesse põletamiseks. Mõlemad
viisid on võrdlemisi kallid.
Esimene eelmainitud saastetasude tõttu. Teine jäätmekütuste
tehaste ja põletusahjude rajamise ning käigushoidmise tõttu.
Ragn-Sellsis näeme igapäevaselt, et segamini visatud

olmejäätmetest oleks tegelikult
võimalik taaskasutusse suunata
ca 40% materjalidest. Kokku
vistatud toidujäägid, plastik,
paber, liiv, tolm ja muud vedelad jäätmed on käitluskohta
jõudes aga nii määrdunud, et
nende jäätmete sorteerimine ja
puhastamine kulutaks kordades
rohkem ressursse (energiat,
vett) kui nende taaskastutamisel saadav väärtus. Seetõttu
ongi oluline jäätmed sorteerida
sellel hetkel, kui need tekivad
ehk iga inimese kodus. Nii
jõuaks suurem osa neist taas-

Saue Linnavolikogu kinnitas uue
sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise korra
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Uus sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord
hakkab kehtima 1. juulist 2016.
Määrus ei muuda senikehtinud
sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi. Määrus on selgem, konkreetsem ja lähtub uuenenud seadusandlusest sotsiaalvaldkonnas. Määrus liigitab kohalikud
sotsiaaltoetused sissetulekutest
sõltuvateks, sissetulekust mittesõltuvateks ja erakorralisteks.
Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on perioodiline

sotsiaaltoetus, tervisetoetus,
sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks ja hoolekandeasutuse
toetus. Sissetulekust sõltuva
sotsiaaltoetuse suuruse määrab
linnavalitsus juhtumipõhiselt.
Sissetulekust mittesõltuvad
sotsiaaltoetused on sünnitoetus
(260 eurot, makstakse kahes
osas), koduse mudilase toetus
(65 eurot kuus), koolitoetus
esimese klassi õpilastele (70
eurot), vanaduspensionäride,
osalise või puuduva töövõimega
isikute ning puuetega laste
sünnipäevatoetus (20 eurot)
ja jõulutoetus (20 eurot) ning
matusetoetus (200 eurot).

Uue toetuse liigina käsitletakse erakorralist sotsiaaltoetust, mis jaguneb õnnetusjuhtumi ja vältimatu sotsiaalabi
toetuseks.
Siiani oli reguleerimata vältimatuks sotsiaalabiks vajaliku
rahalise toetuse maksmine (nt
kinnipidamisasutusest vabanenud, ootamatult kodutuks
jäänute toetamine). Erakorralise sotsiaaltoetuse suuruse
määrab linnavalitsus lähtuvalt
abivajadusest.
Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord on
terviktekstina loetav Saue linna
kodulehel ja Riigi Teatajas.

Sorteerimine = väiksemad
kulud
Suures plaanis pole vahet, kas
suunata jäätmed põletamisele
või matta maha. Mõlemal juhul
ei ole tegu jätkusuutliku lahendusega. Parim viis anda panus
keskkonna heaks ja vähendada
prügiveokulusid on sorteerimine, sest mida rohkem jäätmeliikme majapidamine sorteerib, seda vähem tekib olmejäätmeid. See tähendab, et senise
olmejäätmete konteineri asemel saab valida väiksema või
vähendada veosagedust.
Sorteerimine on tegelikult
lihtne. Kõige tähtsam on jälgida,
et sorteeritavad jäätmed oleksid
puhtad. See ei tähenda, et kõik

pakendid tuleks nõudepesuvahendi ja sooja veega läbi pesta,
vaid seda, et näiteks jogurtitopsist või piimapakist tuleb
välja kallata jäägid ja loputada
see veega läbi. Erinevate jäätmeliikide sorteerimisjuhised
leiab Ragn-Sellsi kodulehelt:
www.ragnsells.ee/keskkond.

Pakkumine Saue linna
elanikele
Et sageli öeldakse, et sorteerimine on ebamugav, pakendeid ei ole kuhugi panna ja
need tuleb viia kodust kaugelasuvasse konteinerisse, siis
teeme asja teile lihtsamaks.
Ragn-Sells pakub ka Sauel eramajadele mõeldud, populaarset
pakendikotiteenust. Saadame
teile posti teel koju pakendikoti, kuhu saate koguda kõik
puhtad pakendid ja kord kuus
viime need teie koduväravast
minema. See teenus on Saue
elanikele tasuta.
Sorteerimist toetavat lahendust pakume ka korteriühistutele. Kui teie kortermajas elab
sorteerimishuvilisi, tellige korteriühistule pakendikonteiner.
Ühistutele on teenus tasuline. Konteineri rent on umbes
5 eurot kuus, kuid selle tühjendamine on tasuta. Mis eriti
mugav, pakendikonteiner asub
teie enda kodu juures, mis
tähendab, et sorteeritud jäätmetest vabanemine muutub
lihtsaks. Nii pakendikonteineri
kui pakendikoti teenuste kohta
on võimalik rohkem infot saada
Ragn-Sellsi kodulehel www.
ragnsells.ee või meie klienditoelt e-posti aadressil info@ragnsells.ee või telefonil 606 0439.

1. juulist muutub
töövõime hindamise kord
Saue Sõna
1. juulist hakkab kehtima
uus töövõimetoetuse seadus.
Uue seaduse alusel muutub
töövõime hindamise kord.
Tänavu 1. juulist tuleb
pikaajalise tervisehäirega
inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks
sotsiaalkindlustusameti
asemel töötukassasse.

Kel juba on kehtiv töövõimetus, on oodatud
hindamisele isikliku korduvekspertiisi tähtajal. Kui ko
Alates 1. jaanuarist
2017 tuleb pöörduda kõigil nii esmakordseks kui
korduvaks töövõime hindamiseks töötukassasse
(infotelefon 15501).
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Üle linna sünnipäev!
Evelin Povel-Puusepp

A

ugustikuine Saue
linna sünnipäevapidu toimub tänavu
juba viiendat korda.
Meeleolukas koguperepäev
on aegade jooksul pakkunud
töötubasid, laadamelu, lustlikke jõukatsumisi, sauelaste
laule-tantse ning kaasaelamist
lemmikbändidele.
Möödunud aastast toimuvad ühise peona linna sünnipäev ja kodukohvikute päev,
kus rõõmu ja elamusi jagub
varavalgest hilisööni.

Oh neid lõhnu, meeleolusid
ja maitseid, mis üle linna
levimas
Hommikukohv, pannkoogid
ja miks mitte ka puder ühest,
põnevate koostisosadega
smuuti, hõrk saiake või kook
teisest, lõunane supp, küpsetatud kala, eriretseptiga pitsa
või hamburger kolmandast-neljandast-viiendast kodukohvikust, sekka muusikaelamusi,
mänge, uusi teadmisi, nauditavaid vestlusi, kaunite koduaedade imetlemist - kõlab ju
suurepäraselt!

Sauel on imelised, loovad ja
külalislahked inimesed!
See ei ole tühi fraas, see on
tõdemus. On ju kodukohvikute
päev toimumas siin kolmandat suve. Tänavugi oodatakse
sõpru-külalisi mitmetes Saue
koduaedades. Kohvikute-töötubade asukoha- ja lahtiolekuinfo jõuab aegsasti flaierina
iga sauelase postkasti, on leitav 12. augusti Saue Sõnas,
Saue linna kodulehel ja Facebookis (Kodu Kohvikute Päev)
ning peopäeval igas avatud
hoovis.
Kes aga on kohviku-töötoa
avamise plaane pidamas, ent

JÄTA MEELDE!
◊ Saue sünnipäevapidu
kodukohvikute ja meistrihoovidega on pühapäeval
14. augustil.
◊ Kodukohvikute-meistrihoovide registreerumine
kestab 28. juulini (k.a).
◊ Kohvikute-töötubade asukoha- ja lahtiolekuinfo
jõuab aegsasti flaierina iga
sauelase postkasti.
◊ Sünnipäevapidu jaanituleplatsil algab kell 19,
Tanel Padar ja The Sun
alustab kell 21.
◊ Lisainfo www.saue.ee; FB
leheküljel Kodu Kohvikute
Päev; e-posti aadressil
evelin.povel@saue.ee või
telefonil 56675252.

pole veel endast märku andnud, tehke seda palun enne
28. juulit e-posti aadressil
evelin.povel@saue.ee või telefonil 56675252. Nii jõuab
teie külalislahke kutse kõigini,
kes sel päeval kohvikuid-töötubasid külastamas on.

Külalised tulevad!
On armas, et linna sünnipäeval
on Sauel palju külalisi liikvel.
Mis sünnipäev see ikka muidu
oleks! Tänavu ootame külalisi ka piiri tagant, Saue sõprusomavalitsustest. Nii võite
kohvikuis ja peoplatsil kuulda
itaalia ja läti keelt. Meie Inčukalnsi sõbrad tulevad tutvuma
siinse kodukohvikute kultuuriga, et seda kodukohaski ellu
kutsuda. Itaaliast ootame aga
külla Montemarciano segakoori,
keda Sauel on vastu võtmas ja
võõrustamas Saue Segakoor.
Ühiselt astutakse väikese
kontserdiga üles jaanituleplat-

Aedniku tänava kalakohvikupidajatel (pildil) kulus eelmisel suvel päeva
jooksul 30 kilo kartuleid ja 19 suur lõhet. Kohvik avab uksed tänavugi.
Foto: Sirje Piirsoo

sil. Laupäeval, 13. augustil kell
15.30 olete aga kõik lahkelt
palutud koorikontserdile Tallinna Toomkirikusse.

Sünnipäevapidu jaanituleplatsil
Kell 19 on kõik sauelased ja
külalised oodatud jaanituleplatsile, kus saab hoo sisse
linna sünnipäevapidu. Kõlavad tervitused ja õnnesoovid,
itaalia- ja eestikeelne koorilaul
ning sünnipäevatraditsiooniks
saanud lõbus ja sportlik mõõduvõtmine.
Teatevõistlus koosneb viiest
etapist, mis pigem osavust ja
nutikust, kui pikka eelnevat
treenimist nõuavad. Kui aga
keegi siiski trenni soovib teha,
siis on sobilikeks harjutusteks
täpsuse ja tasakaalu harjutamine lendava taldrikuga, seda

nii taldrikut visates kui ka
sellega pehmeid palle ja vett
transportides. Lisaks kehastuvad võistlejad kontoritöötajaks,
koristajaks ja prillikandjaks.
Viieliikmeliste võistkondade
registreerimine toimub kohapeal, osalema oodatud on kõik
sõprus- ja tutvuskonnad vanusest sõltumata.
Peo lõpetab Tanel Padar
koos ansambliga The Sun.
Varuge kohvikutesse minekuks sularaha, kontsert jaanituleplatsil on sünnipäevakingitus
kõigile Saue linna elanikele ja
külalistele.

Jäädvustame kodukohvikute-meistrihoovide ja sünnipäevapeo emotsioonid
fotodesse
Ehkki peo korraldajad on Saue
peal liikvel pea päikesetõusust

ürituse lõpuni, on üha keerulisem jõuda igasse Sauel avatud
kodukohvikusse ja meistrihoovi.
Kohti on palju ja lahtiolekuajad
kattuvad. Pealegi ei pruugi
põgus kohtumine edastada
kogu emotsiooni, kõiki päeva
jooksul toimuvaid kohtumisi ja
tegevusi. Ootamatult suur tundub ühtäkki väikene Saue linn!
Et aga kõik muljed ja elamused, kohvikute-meistrihoovide ning sünnipäeva kogu
ilu ja võlu saaks talletatud,
kutsume kõiki fotohuvilisi jäädvustama meeleolusid fotodesse. Fotofailid palume saata
e-posti aadressil saue@saue.
ee või tuua mälukandjal Saue
Linnavalitsusse hiljemalt 1.
septembriks 2016. Meeleolukamatest fotodest moodustub
fotonäitus, mida eksponeerime
linna näituseruumides.
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9.a klass
Argo Aasjõe, Jan Erik
Alliksaar, Stephanie Altma,
Kaspar Taniel Kannel, Ketrin
Kastehein, Markus Kikkatalo,
Karl Korts, Kristian Kutsar,
Anette Laamann, Johanna
Kristina Leetmaa, Karoliina
Männiste, Aron Paas, Katre
Sofia Palm, Kermo Pihelgas,
Grete Mari Piiriste, Kerstin
Põld, Rauno Raiesmaa, Rasmus
Reiman, Reiko Roopärg, Mailis
Rästas, Moonika Janet Saar,
Sten-Marten Toom, Brigitta
Toomingas. Klassijuhataja Alli
Salusaar

9.b klass
Reno Donald, Helen
Elmelo, William Hunt, Sean
Christopher Kaseorg, Marieta
Kivi, Robert Laretei, Brita
Lõhmussaar, Merily Malkus,
Brita-Liis Oruste, Andreas
Paalman, Sandra Pärtel,
Marcus Pärtel, Maryn-Liis
Rüütelmaa, Janar Savi, Markus
Siidirätsep, Sten Sommer,
Liliana Zakurakina, Merili
Urva, Kristi Vakrõõm, Andra
Anett Vester, Verner Vichmann,
Irmi Videvik. Klassijuhataja
Elle Viljaste

9.c klass
Iris Anari, Karin-Margareth
Epner, Timo Erendi, Oliver
Raimond Jõudna, Ereth
Karjama, Liisa Kase, AlexChristopher Koppel, Richard
Rain Kõiv, Kevin-Eric Küngas,
Carmel Luud, Sander Metsa,
Marleen Mäekala, Greta
Reino, Matthias Rosental,
Jürgen Seermaa, Hanna-Mary
Suits, Iris Robyn Talgre, KarlAndreas Turvas, Eliisabet
Valmas, Veniamin-Maksymilian
Vlasenko, Kristopher Väljur.
Klassijuhataja Marju Käo

9.e klass
Eliise Regiine Aasmaa, Andres
Elias, Milena Gamzina, John
Meringo, Liisi-Lee Mumme,
Markus Männi, Anti Pärna,
Mirjam Kotka, Kevin Vahopski.
Klassijuhataja Jekaterina
Krivorutška. Fotod: OÜ
Pildikompanii

Kiitusega lõpetajad
Ketrin Kastehein, Anette
Laamann, Reiko Roopärg,
Brigitta Toomingas, KarinMargareth Epner, Ereth
Karjama, Greta Reino
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12.a klass
Rene Arumetsa, Erik
Dzodsenidze, Mike Gross,
Markus Grossthal, Karl
Hõbessalu, Kristofer Härm,
Jaspar Jaansoo, Anett Kadastu,
H e n r i k K u m m e r, M a r t i
Michelson, Carl Nikitin, Priit
Norak, Alice Närep, Karl-Tanel
Paes, Henry Pajuri, Helena
Palu, Sten Roasto, Rainer Seil,
Johannes Sildre, Albert Suur,
Mark-Emil Talivere, Kaisa
Tamme, Ragnar Teas, Kristina
Zakurakina. Klassijuhataja
Marlen Pruunlep

Medaliga lõpetajad
Kuldmedal: Priit Norak, Maria Letta. Hõbemedal: Kristiina Kai Kõiv, Marilin Letta

12.b klass
Karl Hansen, Deeli Ingerainen,
Marion Kaiser, Sherilyn Karin,
Birgit Kruusmaa, Karmel
Kuusk, Kristiina Kai Kõiv,
Kristiina Lehtsalu, Triin
Lemmik, Maria Letta, Marilin
Letta, Brigita Linroos, KaidiLiis Meremaa, Johanna Rae,
Hanna-Liisa Simulman, Andres
Taats, Stina-Riin Vainrauh,
Kristo Viksi. Klassijuhataja
Jelena Laanjärv. Fotod: OÜ
Pildikompanii

Sauel avab juuli alguses uksed suurte võimalustega fotostuudio
Raimond Roopärg
Saue HOBIzone ja TaTa Fotostuudio koostöös sünnib
Sauele fotostuudio. Stuudios
on olemas kõik tehnika, mis
vajalik suurepäraste fotode
tegemiseks, ning suured ruumid, kus on võimalik pidada
sünnipäevi, korraldada stiiliõhtuid ja üritusi.
Stuudio on kõigile soovijatele - oled professionaal või
asjaarmastaja. Korraldame
koolitusi, kuidas kasutada
stuudiotehnikat parimal viisil
ja pärast seda saad juba ise
rentida stuudiot pere või sõprade pildistamiseks.
Loomulikult - kui soovid, et
meie sind pildistame, anname
parima. Meie fotograafil

(endine Saue Foto) on pikk
kogemus erinevate stiilide pildistamisel, olgu siis teemaks
pere, lapsed, modellid või erinevad üritused.
Stuudios on kasutusel spetsiaalsed stuudiovälgud koos
lisavarustusega, erinevad taustad ja lahedad rekvisiidid. Vajadusel toome kohale ja ehitame
stuudio ka teie üritustele.
Kui sa soovid rohkem teada,
kuidas sinu fotokaamera töötab, ja tahad sellest võimalikult palju välja pigistada,
võid ka meie poole pöörduda.
Teeme koolitusi individuaalselt
või gruppidele.
Lisaks on meil kasutada
fantastiline Saue mõisapark,
kus saab teha võrratuid fotomälestusi. Lisateenusena

saame kasutada ka mõisa
siseruume.
Kui soovid teha lahedat väljatrükki piltidest, oleme samuti
abiks. Aitame vormistamisel ja
tellimisel, olgu tegemist suurte
fotode trükkimise, fotoraamatu
koostamise või piltide kandmisega erinevatele meenetele
(tassid, särgid, pusled jne).
Kui sul tekkis huvi, anna
endast kindlasti teada, sest
tutvumine ei maksa midagi.
Ootame kõiki huvilisi.

Saue mõisapargis saab teha võrratuid fotomälestusi. Foto TaTa fotostuudio kodulehe portfooliost

Kontakt
Fotograaf ja loovjuht Raimond Roopärg
Telefon 53456441
E-posti aadress raimond@tatagrupp.eu
www.tatagrupp.eu,

https://www.facebook.com/tata.grupp/
Info stuudio avamise kohta
www.hobizone.ee või
www.tatagrupp.eu

Kultuur
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Märgates aega
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
(SKuS) kevadsuvise näituse
korraldamise traditsioon on
sama vana kui seltsing ise,
mille algus ulatub pea neljateistkümne aasta taha. Valminud näitusi on seltsingul küll
tänaseks kolmekümne ringis,
aga kevadine loometee on
meile endile pisut eriline - justkui mosaiigi ladumine väikestest killukestest, aja ning elu
kulgemise-muutumise mõtestamine meie endi ellu kuuluvate
lugude ja esemete kaudu.

Teekond nutitelefonini
Tänavuse näituse keskmes
on nutitelefon. See meie igapäevane „kaaslane“ sisaldab
endas mitmeid erinevaid funktsioone, mis on leiutatud ja välja
töötatud ammu ning arenenud
sajandite jooksul. Nii tunti päikesekella Hiinas juba III aastatuhandel e.m.a, esimesed
andmed fotoaparaadi eelkäijast
Camera obscurast ehk pimekambrist pärinevad viiendast
sajandist e.m.a. Sajandi jagu
hiljem võeti Vana-Kreekas ja

Koduloolased meenutavad 8 mm filmi abil 1967. aasta tormi Sauel

Vana-Roomas kasutusele kivikeste või pulgakestega arvutuslaud abakus, mille 14. sajandist
pärinevat Venemaa analoogi arvelauda - kasutati Eestis veel
1980. aastate lõpul.
Nutitelefoni ennast näituselt ei leia. Küll aga hulgaliselt esemeid, mida nutitelefon
on valmis asendama: kellad,
stopperid, kalendrid, raadiod,
fotoaparaadid, trükimasinad,
kettaga ja nuppudega telefonid,
plaadid, lindid ja kassetid ühes
grammofoni ning magnetofonidega ja mis kõik veel.
Näituse avamisel osalenud
lapsed olid kui naelutatud trü-

kimasinate juurde, proovides
ise paberit paika sättida ja
kirja valmis toksida, imestades
seejuures, et sellistel aparaatidel tööd tehti. Ometi olid trükimasinad hinnatud abivahendid
alles äsja, 1990. aastatel.
Koduloolased kutsuvad
kõiki huvilisi linnaraamatukokku ajas rändama, kaasa
mõtisklema ja ära tundma.
Näitus jääb Saue Linna Raamatuko gus avatuk s kuni
oktoobri lõpuni: nõnda jõuavad uue õppeaasta alguses
ajas kulgema tulla ka õpilased
kogu klassiga. Tulgem aega
märkama ja mõtestama!

Näituse avamisel osalenud lapsed olid kui naelutatud trükimasinate juurde

Lehekülg 1932. aasta kalendrist, mil kuu- ja nädalapäevad kattusid täpselt
tänavuse aastaga. Lehe teeb eriliseks see, et kalendris on märge Antsu teisest
sünnipäevast. Tänavu pidas Ants Vikerpuur 86. sünnipäeva. Fotod: SKuS

Gümnaasiumi rahvatantsurühm Päikeseratas Gotlandil
Malle Liiv
Õpetaja-juhendaja
Saue Gümnaasiumi 5.- 6.
klassi tantsurühm Päikeseratas viibis 3.-9. juunil kontsertreisil Gotlandi saarel. Reisi
planeerimine algas juba 2015.
aasta sügisel. Huvilisi oli 25,
neist tantsijaid 19.
Reisile eelnes esinemiskava kokkupanek ja tantsude
selgeksõppimine. Maikuus oli
tantsulaager, kus kava lõplikult
viimistletud sai.
3. juuni hommikul oli buss
koolimaja ees ja sõit võis alata.
Reisijuht oli Kose koorijuht
ja õpetaja Heli. Laevaga Helsingisse, edasi Turu ja sealt
Stockholmi. Varahommikune
bussiekskursioon Stockholmis ja
edasi Nynäshamni sadamasse

Tantsurühm Päikeseratas viibis 3.-9. juunil kontsertreisil Gotlandi saarel.
Foto: Malle Liiv

ning kolmetunnine laevasõit
Gotlandile Visbysse.
Enne majutuspaika sõitmist
tegime väikese linnaekskursiooni
Visbys: vanalinn, botaanikaaed,
toomkirik. Ööbimiskoht asus

meil Gotlandi põhjaosas Lärbös.
Järgmised päevad möödusid saarel ringi sõites ja esinedes. Ekskursioonidel oli giidiks
eestlanna Külli. Ta on Gotlandi
saarel elanud juba 25 aastat.

Saime teada palju huvitavat
saare ajaloost ja nautida imeilusat loodust. Gotlandi sümbolid
on näiteks luuderohi, ratsulutikas, siil ja kammeljas.
Lõuna-Gotlandil käisime
Hoburgi vanakese juures kalju, mille kuju meenutab
vanamehe profiili. Külastasime
käiamuuseumi. Igaüks sai
kaasa võtta käiakivi.
Põhja-Gotlandil külastasime
Lummelunda koopaid ja käisime
Färö saarel, millele on iseloomulikud suursugused, kohati kuni 30
meetri kõrgused raukarid (kaljud).
5. juuni õhtul oli Lärbös
kohtumine kohaliku tantsurühmaga. Õpetasime üksteisele
omi tantse, tantsisime ja mängisime. Väga põnev oli nende rahvamäng „Kubb“ ehk pakumäng,
mille saime kingituseks kaasa.

6. juuni on Rootsi riigi sünnipäev. Sellel päeval esinesime
Farösundis koos kohaliku tantsurühmaga.
7. juunil esinesime Visbys
kaubakeskuse juures ja Almedaleni pargis. Teise esinemise
ajal salvestati pargis suvesaadet ja meie tantsijad said koos
kohaliku tantsurühmaga selles
osaleda. Oli huvitav kogemus.
8. juuni varahommikul pakkisime asjad ja oligi aeg saarelt
lahkuda.
Reis oli väga huvitav. Järgmisel hooajal valmistume eelkõige tantsupeoks, aga kindlasti
võtame ette mõne huvitava reisi
ning ootame tantsurühmaga liituma uusi tantsuhuvilisi poisse
ja tüdrukuid.
Täname toetuse eest Saue
linna ja Saue Gümnaasiumit.

oodatud kuulama India
jutustajat Gauri Rajed. Gauri
jutustab lugusid inglise keeles,
ent kohal on tõlk, kes lood
kuulajaile edasi räägib.
Gauri on antropoloog ja
jutuvestja, kes tegutseb
Suurbritannias ja Indias. Ta
töötab täiskasvanute ja elu
hammasrataste vahele jäänud

inimestega, korraldab töötubasid, jutustab lugusid elust enesest ning räägib ka rahvajutte
ja müüte.
Praegu töötab ta kavaga,
mis toob kokku tema enda esivanemate ja rahvajutud ning
maast kõnelevad lood, mis on
pärit India Gujarati ja Maharashtra osariikidest.

Jutupühad jõuavad augustis Sauele
Saue Sõna
Lugude jutustamise festival
„Jutupühad“ on liikuv püha tänavu 20.-26. augustil.
Kohtutakse Viljandimaal
Männiku metsatalus ja MTÜ
Jutumaja ruumides. Jutumajas
on jutuõhtud ja ettevalmistused festivali maakonnapäe-

Rohkem infot: www.rahvakultuur.ee/JUTUPUHAD, FB
jutukool, FB jutumaja.
vaks. 24. augustil on kavas
töötoad ja loengud Eesti eri
paigus. Eestisse tulevad jutuvestjad rahvusvahelisest ühendusest Storytelling and Peace

Council. Selle aasta külalised
on Norrast, Taanist, Rootsist,
Soomest, Suurbritanniast,
Ungarist, Itaaliast, Tšehhist,
Prantsusmaalt, Hollandist,
Indiast ja Iisraelist.

Jutupühad jõuavad tänavu
suvel Sauelegi
24. augustil kell 18 on kõik

1. juuli 2016 Saue Sõna
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Festival Visioon 2016
Ulvi Kanter
Festival Visioon
korraldustiimi liige
Rahvusvaheline noorte rütmimuusika festival Visioon toimus tänavu 2.-4. juunil juba
neljateistkümnendat korda.
Esimesed kaks päeva olid
Tallinna päevad. Festival
algas Jazzilaval Harjumäel.
Üles astusid ansamblid Man
Da Riin Valgast ja LemBeat
Sillamäe Muusikakoolist.
Õhtu jätkus jazziklubis Philly
Joe. Esmalt oli lava meie oma
bändi Brita ja Sõbrad päralt,
kus mängivad Saue Muusikakooli rütmimuusikaosakonna
õpilased. Ühiselt on muusikat
tehtud aastajagu. Bänd on
pisut ebatraditsiooniline selle
koosseisu tõttu: kaks klahvpilli, akordion, viiul, trummid
ja vokaal.
Järgnesid Johannes Laasi
Kvintett Elleri Muusikakoolist ja
Twice The Strings Viljandi Kultuuriakadeemiast. Õhtu lõpetasid Heikko Remmeli bändid
Remmel/Zenger /Heinola Trio ja
Riikka Keräneni Kvartett.
Teise festivalipäeva üks
peakülalisi oli juba teist aastat järjest Sibeliuse Akadeemia jazzosakonna professor
Jukkis Uotila Soomest. Tema
juhatada oli Eesti ja Soome
noortest muusikutest koosnev „all-star” bigbänd. Kava
koosnes Uotila arranžeeringutest ja klassikalisest bigbändi
muusikast, keskendudes eriti
ladina mõjutustega jazzile. On
ütlemata uhke tunne, kui väi-

Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik: „Festival
Visioon on
haridusfestival ja mõeldud
eelkõige noortele, kellele
meeldib improvisatsioon
ja jazz. Visioon sai alguse
2003. aastal Saue Muusikakoolis, kui avasime Iljo
Tominga juhtimisel pop-jazzi
osakonna.
Rütmimuusika mõiste tuleneb Taani õppe- ja koolisüsteemist ning hõlmab lisaks
jazzile ka teisi stiile.
Festivalil ei ole vanusepiiranguid. Tähtsal kohal on noorte
koostöö professionaalidega,
kelle särava eeskuju innustab noori rohkem pingutama,
harjutama ja muusikat avastama.

Brita ja Sõbrad

Jee sus4

Zizi Pops

Karl Korts ja Arpad Joosep Kääramees. Fotod: Lembit Michelson

kelinna muusikakooli korraldatud festivali peaesineja astub
üles Raekoja platsil Tallinnas.

Harjumäe jazzilaval esines Otsakooli Bigbänd Siim
Aimla juhatusel. Järgnesid

2016. aasta Visioonil esines
neljal laval 13 koosseisu,
neist viis rahvusvahelised.
Toimus 20 kontserti ja viiendat aastat Rahvusvahelise
Noorte Big Bandi projekt,
mida juhendas maailmas
tunnustatud pedagoog ja
muusik, Sibeliuse Akadeemia professor Jukkis Uotila.
Sauelt osales festivalil neli
koosseisu. Festivali koduleht
www.noortejazz.ee.
Suur tänu kõigile korraldajatele, esinejatele, kuulajatele
ja toetajatele: Saue linn,
Saue Muusikakool, Eesti
Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupp.
Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Haridusministeerium, Tallinna Vanalinnapäevad, Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia.

kontserdid Philly Joe’s, kus
astusid üles viiuldajatest
lapsepõlvesõbrad Karl Korts
(Saue) ja Arpad Joosep Kääramees ühisnimega Suit&Jacket.
Lätist oli kohal Riia Toomkooli Jazzbänd. Selle kooli
lauljad ja bassimängijad on
alati väga heal tasemel. Juba
festivalil leppisime kokku Saue
Muusikakooli vastukülaskäigu
sealsesse kooli, et tutvuda
õppemetoodikaga.
Päeva lõpetas rahvusvaheline projekt FUSION II, kus
mängisid muusikud Eestist
ja Prantsusmaalt. Bändi juhtfiguur on Saue Muusikakooli

rütmimuusikaosakonna viiuliõpetaja Liis Lutsoja.
Festivali viimane päev toimus koostöös Saue Noortekeskusega Saue jaanituleplatsil.
Muusikalist elamust pakkusid
Suit&Jacket, Jee sus4 (Saue),
FUSION II, Brita ja Sõbrad,
Riia Toomkooli Jazzbänd ning
Zizi Pops (Saue).
Palju tänu juhendajatele,
osavõtjatele ja kõigile, kes
andsid panuse festivali edukaks kordaminekuks. Eriline
tänu Kristiina Liivikule! Jätkugu tal jõudu ja jaksu korraldada juba järgmist festivali
järjekorranumbriga 15.

Kõik osalejad ja juhendajad
töötasid sõbralikus ja inspireerivas õhkkonnas. Ja mida
sa hing ikka veel oskad tahta!
Järgmisel aastal on
kahekümnes improlaager.
Kogemus on Saue Muusikakoolil suur, ideid on palju ja inime-

sed imelised. Jääme ootama!
Mulle aga avaldas kolmandal päeval tohutut muljet
Saue kooli valvur, kes mängis
kannelt ja laulis. Ta rääkis,
et on iseõppija. Milline imeline hoonesse sisenemine!
Foto: Saue Muusikakool

Vabaimprovisatsioon suvisel Sauel
Farištamo Eller
Juhendaja
Suvel on lastel aega puhata,
magada ja laagrites käia.
Muusikakooli lapsed osalevad
tihti erialases pilli- või mõnes
orkestrilaagris. Üks selline võimalus oli 10.-12. juunil Saue
Muusikakooli XIX loomingu- ja
improvisatsioonipäevadel.
Laagrisse olid oodatud
osalejad igas vanuses ja igalt
erialalt, sest see, millega tegeletakse, on omalooming, täpsemini vabaimprovisatsioon.
Hoolimata tõigast, et tegu
oli üle-eestilise laagriga, oli
suurem osa 22 lapsest Sauelt
ja Saue lähistelt. 22 on täiesti
piisav. Rohkematega olekski
raske, sest põhirõhk on individuaalsel lähenemisel.
Esimese päeva kõrghetk oli
laste jaoks tõenäoliselt Laura

Põldvere esinemine koos Ivi
Rausiga. Laurat tuntakse poplauljana. Vähem teatakse teda kui
häälega vabaimproviseerijat.
Helilooja, vabaimprovisatsiooni- ja klaveriõpetaja
Riine Pajusaar rääkis mõtete
lugudeks kirjapanemisest, julgustas lapsi meloodiaid üles
tähendama isegi juhul, kui
saade kohe pähe ei tule. Ta
rõhutas muusikalise kujundi
tähtsust ja selge ettekujutuse
olulisust loodavas ja loodus.
Väljasõit Kloogaranda oli
osa kunstnik Agnes Liivi kunstiprojektist. Lapsed kaevasid
kahepeale liiva sisse augu,
kuhu panid vineerplaadi. Said
tüki savi ja tikke kujudesse
pistmiseks ning voolisid inspireerituna hetkest, merest ja
päikeseloojangust. Tipphetk oli
tikkude süütamine. Mida rohkem tikke oli kujusse torgatud,

seda imelisemalt tuli põles ja
savikuju värvis.
Kunstitunnis aga voolisid
lapsed savi Saue tammikus ja
kaunistasid loomingut metsast
leitud materjaliga.
Helindamise tunnis tutvustas muusikakooli vilistlane
Katrin Kvade lastele elektroonikat. Lapsed tegid häält,
Katrin salvestas ja näitas, kuidas saab elektroonikaga heli
muuta ja töödelda.
Kolme päeva mahtusid
veel vabaimpro individuaal- ja
muusikateraapia tunnid, loovliikumine, kitarristide grupitunnid, improkoori ja -orkestri
proovid. Laager lõppes õpilaskontserdiga.
Laagri õnnestumise eest on
parimas mõttes kõige rohkem
vastutav Saue Muusikakooli
fantastiline kollektiiv eesotsas
direktor Kristiina Liivikuga.

Varia
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LC Saue lõpetas tegevusaasta
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär

traditsioonide kohaselt (pildil).
Suvepuhkus on juulis ja
augustis, kuid Saue linna sünnipäeval oleme me ikka aktiivsed ja kohal traditsioonilise
heategevusloteriiga. Loterii
tegevustoimkond on moodustatud ja ettevalmistustööd on
täies hoos.
Soovime lahketele sponsoritele ja kogu Saue rahvale ilusat suve. Koguge kõik energiat,
et aastalõpu külm periood edukalt ja tervislikult üle elada.
24-liikmeline lionsklubi
LC Saue kuulub maailma
suurima heategevusorganisatsiooni Rahvusvahelise Lions
Klubide Organisatsiooni Eesti
piirkonna D120 koosseisu.
Foto: Aidu Ots

LC Saue teeb igal aastal aprillis
ja mais ettevalmistusi klubi käesoleva tegevusaasta lõpetamiseks
ja uue ettevalmistamiseks.
Lõppenud aastal oli LC
Saue juhatus 10-liikmeline.
Klubi president oli Aado Liblikmann.
Rotatsiooni tulemusel on
tuleval aastal klubi president
Harri Pajundi, kes moodustas
ka juba uue juhatuse. Sellest
aga juba septembrikuu Saue
Sõnas LC Saue uut hooaega
tutvustavas avaartiklis.
LC Saue selle aasta lõpuüritus aga toimus Saue mõisa
pargis Eesti rahvale omaste

Orienteerumise suurüritus Sauel!
Kaido Nurja
Peakorraldaja
5. juulil 2016 toimub esmakordselt Sauel orienteerumise
terviseteisipäevak, kuhu on
oodata 500 osalejat!
Sellekordse teisipäevaku
etapi tõime Sauele, kuna Saue
elanikud soovisid.

Teisipäevakul leiavad sobiva
distantsi tipp- ja liikumisharrastajad. Oodatud on igas
vanuses osalejad, eelkooliealistele lastele on tillurada. Üritus on mõeldud kogu perele.
Kavas on orienteerumine
ja rattaorienteerumine. Soovijatele orienteerumisõpetus
(juhendaja). Orienteerumis-

rajad valmistab ette Lauri
Malsroos.
Start on kõikidele soovijatele
avatud kella 17.00 kuni 19.30
Saue Gümnaasiumi kõrval.
Lisainfo leiab veebilehelt
www.oknomme.ee.
Terviseteisipäevaku toimumist
toetavad Tallinna linn, Saue linn,
RMK ja Elisa Eesti AS.

Jaaniõhtu Sauel

Juulikuu
sünnipäevalapsed

Saue Sõna
Võidupüha auks heiskasid kaitseliitlased Saue kompaniist
hümni saatel lipu, kõlas Saue
abilinnapea Riho Johansoni
tervitus ja Saue kompanii pealik Olari Rätsep tõi kohale presidendi süüdatud võidutule.
Muusikalise poole eest hoolitses Leho Valmas firmast Funtime ja tema soovitusel esines
ansambel Tänatehtu. Õhtujuht
Ingemar Elleri juhendamisel
toimus köievedu ja meeskondlikud pesunuustikute viskevõistlused. Köieveos oli võidukas Saue kompanii meeskond.
Lapsed said Saue Gümnaa-

siumi õpilaste Katre Sofia ja
Brigitta juhendamisel osavust
proovida takistusrajal, preemiaks komm.
Suur tänu Kaitseliidu Saue
kompanii pealikule Olari Rätsepale, Matti Nappusele ja teistele kaitseliitlastele. Suur tänu
lõkkemeister Olev Lemnitsale.
Sellel aastal tantsuks mänginud ansambel ei vastanud
paljude peoliste ootustele.
Korraldajad teevad kõik, et
järgmisel aastal esineb jaaniõhtul parema kvaliteediga ja
võimalusel ka üle Eesti tuntud
ansambel. Foto: Sirje Luberg

Lodjareis 17. septembril
Emajõel
Saue Päevakeskus korraldab
17. septembril lodjareisi
Emajõel.

KAVA

jõge Peipsile. Ujujad saavad ujuda, korjajad saavad
jõhvikaid korjata.
◊ Koju jõuame umbes kell
21.00.

◊ Kell 8.00 väljumine Saue
Kaubakeskuse juurest.
◊ Kell 10.45-13.00 vaba
aeg Tartu Ülikooli Botaanikaaias ilma giidita.
◊ Kell 13.00 lõuna botaanikaaia vastas asuvas Jõevete Sisevete Saatkonnas
(jõelaeval).
◊ Kell 14.00 sõidame Suursoole ja sealt mööda Ema-

Selga mugavad riided, ujujatel kaasa ujumisriided ja
korjajatel jõhvikaämbrid.
Osalustasu on 30 eurot
inimese kohta.
Huvilistel palume kohe
registreeruda, sest reis toimub
ainult grupi täitumise korral.
Lodjareisi hind kehtib 45 osalejast koosnevale grupile.

ELLEN RAIDNA
HELME KERMES
AUGUST TAGGER
HELMI LAAN
JOELIT
PAJENSON		
EVI LAATS		
ELDA MÄRTMAA
HEINO HEINLOO
ASTRID
MIHKELSON
HILDEGARD
JUHTVER		
ASTA TRUU		
LEIDA KRASIKOV
AINO LEHISSAAR
HELJU KAISTE
KAI ILVEST		
ÕIE-JULIE
VÄÄRTNÕU		
KAIE KÕRGE		
ENNO
LILIENTHAL
LINDA AULIK
LEONORE
REINMAA		
ÕIE LAUDVER
ENN TRUU		

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

Teated ja reklaam
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Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide hooldus, tänavakivi
puhastus, viljapuude hooldus,
puude langetamine, lehtede
koristus. 58866044, www.
niidumeister.ee.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt, graniitkillustik, betoonisegu, killustik, kivisüsi. Tel 5015992.

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.

Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid E-poest: www.
lipuvabrik.ee.

Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Tel 5079362.

Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel
53529476. E-mail ehitus@
miltongrupp.ee.

Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581; info@
potipoiss.ee.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid-pliidid-pesumasinad-radiaatorid jm). Tel
55541036.
Niitmine ja trimmerdamine.
Hind alates 15 eurot tund.
www.tarnekor.ee. info@tarnekor.ee. Mob 53321522.
Olen juriidilise haridusega 9-aastase personalitöö kogemusega
personalijuht. Kui vajad töötajana või tööandjana nõu töösuhete teemal nii õiguslikult kui
personalitöö suunalt, võta ühendust toosuhteabi2016@gmail.
com või telefonil 58334371.

Sõstrapõõsaste vahelt leian sind, võililled peos...

MAREK SADAMI

KONTSERT
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KOHVIKUTEPÄEVA LÕPUAKORD

JÕEKÄÄRU PARGIS
LAAGRIS

TASUTA

VÕTA PLEED ISTUMISE ALLA, KALLIS INIMENE KÄEKÕRVALE JA TULE NAUDI SUVEÕHTUT

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot.
Võib olla ka ilma ülevaatuseta.
Telefon 58190200, e-posti
aadress Rain30@hot.ee.

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

kumises ka must lepp ja kask.
Transport hinnas. Lisainfo telefonil: 56482704 (Kullamaa).

Kinnisvara
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Soovin osta 1-3-toalise korteri
ja garaaži Saue linnas. Võib
olla kehvas seisukorras. Telefon: 56675000, e-post: lavepakk@gmail.com.
Anda üürile garaaž Nurmesalu
tänaval. Korralikud topeltlukuga uksed. Tel 56200229.

Müüa soodsalt uusi ja vähekasutatud inglise suveriideid naistele
ja neidudele. On nii töö, peo- kui
vaba aja kleite, pluuse, seelikuid
jm suuruses 34-52. Helista
53417075 ja tule vaatama!

Varia

Kuivad ja märjad küttepuud,
hind alates 35€/ruum. Info ja
tellimine 53492730.

Pakun tööd

Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt
pikkusest 32-35€/ruum. Pak-

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi Tel
53468430.

Erinevate metallitöödega
tegelev ettevõte Sauel pakub
tööd pingioperaatorile. Väljaõpe kohapeal. Rohkem
infot: laser@ferresto.ee või
+37255563543.

Teated ja reklaam
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