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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Kuidas väike Saue tüdruk Tuuli
Eesti presidendil külas käis
Saue Sõna
Saue on heas mõttes tore linn,
kus kõik on käe-jala juures, kus
kõik tunnevad peaaegu kõiki
ning kus info levib suust suhu
ja perest peresse nagu vanasti,
kui inimestel polnud õrna
aimugi telefonist ja internetist.
Nii jõudis möödunud nädalal
Saue Sõna toimetuse kõrvu, et
üks väike Saue tüdruk on Eesti
Vabariigi presidendil Kersti
Kaljulaiul külas käinud. Perega
ühendust võttes koorus välja nii
armas ja nii hooliv lugu, et see
on tänase Saue Sõna esilehel.
Kuid laseme jutustada Tuuli
emal Jaanika Käärstil.
„Lugu sai alguse veidi enne
Eesti sünnipäeva veebruaris,
kui Tuuli joonistas lasteaias
pildi meie presidendist. Kui pilt
valmis oli, soovis Tuuli saata
pildi Õhtulehe veebiväljaande
joonistusvõistlusele, mis juba
oli alanud ja mille üleskutset
juhtusime koos nägema.
Pilt konkursil esikolmikusse
ei jõudnud ja Tuuli oli väga
õnnetu ning avaldas ühel õhtul
oma salasoovi, et ta nii väga
sooviks seda pilti kinkida Kersti
Kaljulaiule.
Emme võttis sõnasabast
kinni ja kirjutas presidendi
kantseleisse, et üks väike
tüdruk soovib saata pilti presidendist presidendile kingituseks. Panime e-kirjaga kaasa
ka pildi. Saime väga armsa
vastuse, kuhu pildi võiks teele
panna.

Saue Sõna nr 11 (487)
2. juuni 2017

Saue tüdruk Tuuli Tammemägi ja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Foto: Jaanika Käärst

Tuuli Tammemägi pilt, mille ta lasteaias veebruaris joonistas. Tuuli rääkis
emale, et see pilt on presidendist, kes kõiki ühendab. Sealhulgas ka tema
kodulinna Sauet - Saue vapp - ja Eestit. Presidendi silmad pidid täpselt õiget
värvi olema, teatas Tuuli lossis, sest ta uuris nende värvi Kersti Kaljulaiu fotolt

Meil läks veel mitu kuud
aega, et pilt raamida, ning
Tuuliga jäi meil kokkulepe, et
viime koos pildi päriselt ühel
ilusal päeval kantseleisse
kohale. Päev enne „ilusa
päeva“ saabumist kirjutasin
veel kord presidendi kantseleisse, et täpsustada, kas on
võimalik pilti ka ise kohale
toimetada.

joonistamisega edasi tegelema.
Meile tehti väike ekskursioon lossis. Tuulile jäi eredalt
meelde tool, kus Kersti Kaljulaid istub, kui on kohtumised
teiste riigipeadega, ning muidugi lõvidega tapeet.
Ereda mälestuse jättis lapsele ka vahtkonna tervitus
meile lossi trepil.
Lahkumisel tegi president

Kirjale tuli vastus, et meid
oodatakse külla ja Tuulil on võimalus joonistus isiklikult Kersti
Kaljulaiule üle anda. Oh seda
rõõmu ja elevust, mis Tuulit
valdas, kui uudisest kuulis!
Järgmisel päeval läksimegi emme ja Tuuli - pilti kokkulepitud ajal lossi üle andma. Usun,
et see oli Tuulile erakordne elamus ning motiveeris teda väga

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Tuulile suure kallistuse ja nõunik ulatas kutse 1. juuniks,
lastekaitsepäevaks roosiaeda
perepäevale.
Selleks hakkasid Tuuli ja ta
väiksem vend Tormi kohe agaralt valmistuma. Käsitööpoest
„telliti“ 10 meetrit sinimustvalget paela ja muid tarvikuid, et
koos peoks roosiaeda presidendile kingitus valmistada.“

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 16. juuni
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Tänavu pälvis rahvakultuuriauhinna „Saue Sõlg“
Saue Kodu-uurimise Seltsingu eestvedaja ja selle
aasta peo lavastaja Evelin Povel-Puusepp (paremal).
Päeva juht oli sepp Andrus Kotter

Rongkäik kulges Keskuse pargist jaanituleplatsile. 

Fotod: Virve Laan

Esinevad sõbrad Inčukalnsist

Tänavune „Saue Sõlg” jutustas Saue lugu
Saue Huvikeskus

Kokku oli Saue Sõlel laulmas,
tantsimas ja pilli mängimas üle
400 osaleja enam kui kahekümnest kollektiivist.
◊ Lasteaia Midrimaa tantsurühmad – õpetajad Reet
Jürgens ja Piret Kuld
◊ Saue Gümnaasiumi 1., 2.,
3., 5. ja 7. klassi tantsurühmad – juhendajad Malle
Liiv ja Krista Merilo
◊ Naisrahvatantsurühm Saue
Kägara – juhendaja Mare
Sipsaka
◊ Naisrahvatantsurühm Saue
Simmajad – juhendaja Ulvi
Mägi
◊ Segarahvatantsurühm Saue
Simmajad – juhendaja Ulvi
Mägi
◊ Rahvamuusikaansambel
Saue Kapell – juhendaja
Reet Jürgens
◊ Lauluansambel Rukkilill –
juhendaja Tõnu Kangron
◊ Saue Muusikakooli puhkpilliorkester – dirigent Oliver
Povel-Puusepp
◊ Rivitrummarid – juhendaja
Madis Katkosilt

Möödunud laupäeval, 27. mail,
rullus jaanituleplatsil lahti lauludest, tantsudest ja pillimängust läbipõimitud kontsert
etendus - Saue linna laulu- ja
tantsupidu „Saue Sõlg“. Osalisteks koorid, tantsurühmad,
rahvamuusikud ja orkestrid nii
Sauelt kui kaugemalt: Kohilast,
Tallinnast ja Inčukalnsist Lätimaal.

Meie laulu- ja tantsupidude
traditsioonil on sügavad juured
25 aastat tagasi kogunesid
Saue mõisa parki lasteaialapsed, kooliõpilased ja kultuurikeskuse huviringide lapsed,
et üheskoos laulda ja tantsida
neid laule-tantse, mis aasta
jooksul selgeks õpitud. Järgnevate aastate peod toimusid
koolimaja juures.
Kõlakoja ja tantsuplatsi valmimisest alates 2003. aastal
toimuvad peod jaanituleplatsil.
Samast ajast on laste kõrval
kaasa löönud ka täiskasvanute
tantsurühmad ja laulukoorid.
2005. aastast kannab Saue
linna laulu- ja tantsupäev nime
„Saue Sõlg“.
2008. aastast tunnus-

tatakse sellel peol inimesi,
kes on andnud suure panuse
pärandi hoidmisse ja rahvakultuuri arendamisse Saue

◊ Saue Poistekoori ettevalmistuskoor (A-koor) – dirigent Elviira Alamaa, abidirigent Oliver Povel-Puusepp,
kontsertmeister Priidik
Purga
◊ Saue Poistekoor ja Saue
Noorte Meeste Koor –
dirigent Elviira Alamaa,
koormeister Ulvi Kanter,
kontsertmeister Priidik
Purga
◊ Saue Noorte Meeste Koori
ansambel – juhendaja
Elviira Alamaa
◊ Saue Segakoor – dirigent
Elviira Alamaa, koormeister
Mihkel Alamaa
◊ Kohila naisrühm – juhendaja Ulvi Mägi
◊ Idla Eesti Seltsi võimlejad
– juhendajad Kai Randrüüt
ja Tiina Aasmann
◊ Inčukalnsi brassband – dirigent Vitalis Kikusts, kapellmeister Kaspars PuikevicsPuikevskis
◊ Inčukalnsi segarahvatantsurühm Virši – juhendaja
Andrs Briņķis
linnas. Tunnustusega käib
kaasas graafiku Made Balbati
graafiline leht „Saue Sõlg“.
Tänavu pälvis tunnustuse

Saue Kodu-uurimise Seltsingu
eestvedaja ja tänavuse peo
lavastaja Evelin Povel-Puusepp.

Seekordne pidu oli pühendatud Saue ajaloole
Peo kava oli üles ehitatud
tsüklitena, iga tsükkel lahti
rääkimas üht ajaloolist etappi
või paigaloolist lugu: Saue küla
reduktsioonijärgne taasasustamine, raudtee ehitamine ja
rongipeatuse rajamine, kooliharidus, tantsu- ja laulutraditsioonid, mõisamaade planeerimine, kolhooside asutamine,
loodus, inimesed, väljakujunenud tavad. Küla taasasustamisest 17. sajandil Saue linnani
välja.
Etendus algas sepahaamri
löökidest alasile, haamrilöögid
kaikusid üle platsi ka tsüklite
vahetudes, sümboliseerides aja
kulgu. Haamriga lõi ehtne sepp
Andrus Kotter, kes oli ühtlasi
ka päevajuhi rollis.

Tuhat tänu!
Suur tänu kõigile osalejaile,
rühmade-kooride-orkestrite
õpetajatele, juhendajatele
ja dirigentidele hingega tehtud töö eest, kingitud rõõmu
eest, mida pealtvaatajad päris

Jumalateenistused juunis Saue kirikus
Ma olen head võitlemist võidelnud,
ma olen usu säilitanud! 2 Tim 4:7

4. juuni kell 13 1. nelipüha

18. juuni kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibliteksti
loeb Ene Mänd.

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga
teenib Saue koguduse noorte ansambel. Piibliteksti
loeb Marika Malein.

23. juuni kell 17 võidupüha

11. juuni kell 13

25. juuni kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibliteksti
loeb Liia Lumilaid.

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga
teenib Nõmme Baptisti koguduse segakoor.
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibliteksti
loeb Siiri Erval.

kindlasti adusid. Suur tänu ka
teile, armas peopublik, et olite
tulnud osa saama sauelaste ja
meie külaliste loodud laulu- ja
tantsuetendusest.
Iga ürituse ettevalmistuse
juures on rakkes hulgaliselt
rohkem inimesi kui esinejad
ja pealtvaatajad. Nende töö
võib jääda peomelus märkamatukski, aga on ülioluline, et
kõik sujuks.
Palju tänu Sauremi töötajatele, kes tõid peoplatsi kaunistamiseks noori kaski, ja Saue
Linnavarahalduse töömeestele,
kes neist ehtsad külaväravad
ehitasid.
Tänupai Saue Segakoori
lauljatele, kes rongkäigu eel
sadu õhupalle täis puhusid ja
lastele jagasid.
Suur aitäh Sirje Piirsoole, Saue
Gümnaasiumi söökla kokkadele, Saue Linnavarahalduse
töötajatele, Margit Otsale ja
Saue Segakoorile, kes seisid
hea meie Inčukalnsi külaliste
võõrustamise eest Sauel.
Tuhat tänu Aleksei Aleksejevile ja Virve Laanile laulu- ja
tantsupeo jäädvustamise eest.
Peo lavastaja eritänu Sirje
Lubergile ja Kalev Israelile igakülgse abi eest ürituse korraldamisel.

Palve- ja osadustund
igal kolmapäeval kell 19.

2. juuni 2017 Saue Sõna
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Riiklik tagastamatu toetus
lasterikastele peredele
KredEx
Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks
on mõeldud lasterikastele
peredele, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last ning kelle 2016.
aasta keskmine maksustatav
tulu ühe leibkonnaliikme kohta
oli kuni 355 eurot. Taotlusvoor
avati 29. mail, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni
2017.
Toetusskeemi sihtgrupp on
madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leib-

konna vajadustele vastav eluase
või olemasolev eluase ei vasta
elementaarsetele elamistingimustele. Sealjuures puudub
vee- ja kanalisatsioonisüsteem
või pesemisvõimalus, katus ei
ole vettpidav või küttekolded
ei taga eluaseme optimaalset
siseõhu temperatuuri.
Ühe projekti maksimaalne
toetussumma on 8000 eurot.
Taotleja, kellele on varasemalt
kodutoetust eraldatud mitte
rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot.
Pered, kellele on varasemalt
kodutoetust eraldatud rohkem
kui ühel korral, sellel aastal

kodutoetust uuesti taotleda ei
saa. Käesolevast aastast alates
ei ole võimalik toetust taotleda
eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmiseks.
Korduva toetuse taotlemise
hetkeks peab eelmine toetus
olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

või asendamine ehitusseadustiku tähenduses
◊ eluaseme renoveerimine
◊ projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa taotlemise
esitamisega seotud kulude
katmine
◊ eluaseme soetamine leibkonnale

Toetuskõlblikud tegevused

„Kodutoetus lasterikastele
peredele“ taotlemise täpsemad tingimused ja taotlusvorm
on saadaval KredExi kodulehel
www.kredex.ee. Samuti on
kodulehel ära toodud korduma

◊ eluaseme püstitamine,
ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme
tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama talle kuuluvate koerte ja kasside
vaktsineerimise. Marutaudivastast kaitsesüstimist ei
tohi teha harvemini kui 24
kuu möödumisel viimasest

vaktsineerimisest. 4. juunil
kell 10-13 teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski koerte ja kasside
vaktsineerimist Saue Linnavalitsuse hoone juures
parklas aadressil Tule tn 7.

Marutaudivastane vaktsiin on
tasuta. Tasu eest pakutakse
kompleksvaktsiini. Suured
koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga. Ära
unusta kaasa võtmast looma
passi.

kippuvate küsimuste rubriik.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile
läbi KredExi e-teenuste keskkonna või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud
kirjana SA-le KredEx aadressil
Hobujaama 4, Tallinn 10151,
märksõna „Kodutoetus“. Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse kompleksselt kõik
koos.
Lisaküsimuste korral võtke
ühendust järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667
4110, 667 4120.

Ülevaade Saue
Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 18. mai
istungi päevakorras oli viis küsimust.

Saue Linnavolikogu
◊ Kehtestas välireklaami paigaldamise eeskirja.
◊ Otsustas muuta Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsuse
nr 174 „Saue Linnavalitsuse
koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine “
lisa ja suurendada teenistuskohtade nimekirja punktis 5.3
tugiisikute koosseisu seitsme
töötajani. Tugiisikud on vajalikud erivajadustega lastele

tugiteenuste osutamiseks.
Erivajadustega laste arv on
aastati erinev ja sõltub määratud diagnoosist.
◊ Nõustus peremehetu varana
linnale üle tulnud Sooja tn 4a,
Sooja tn 4, Sooja tänav T2,
Kasesalu tänav T2 ning Kasesalu tn 20 kinnistutel asuvate
vee- ja kanalisatsioonitrasside
tasuta üleandmisega AS-ile
Tallinna Vesi. AS Tallinna Vesi
tagab avariilise torustiku taastamise ja korrashoiu.
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna 2016. aasta
majandusaasta aruande ja
Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve.

Märgakem kauneid
koduaedu
Evelin Povel-Puusepp
Sauelaste koduaiad on pilkupüüdev elamus igaühele, kes juhtub
pilgu neisse pöörama.
Ja kui te juba juhtute elamuse
osaliseks saama, ärge hoidke
seda ainult endale. Jagage

rõõmu, sest Saue linn soovib töökaid aednikke-kauni kodu loojaid
tunnustada.
Ootame ettepanekuid kaunitest koduaedadest Saue linna
konkursile „Kaunis kodu 2017“
hiljemalt 21. juuniks 2017 aadressil saue@saue.ee.

Valgusreklaamide valmistamise ja paigaldamisega tegelev
ettevõte ootab meeskonda paigaldaja-komplekteerijat.
Springmar OÜ: Pärnasalu 25, Saue, springmar@springmar.ee

Linn pakub tööd
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Headesse kätesse anda ligi tuhat
õpilast ja sada kolleegi!

Andres Kaarmann
Abilinnapea
Ühiskond muutub kiiresti. Selliseid võimalusi nagu tänapäeva
noortel, pole olnud ühelgi
eelmisel põlvkonnal. Iseenesestmõistetavalt kasvavad ka
ahvatlused ja ohud ning elus
läbilöömiseks vajab noor inimene hoopis teistsuguseid
teadmisi-oskuseid, kui seda
oli veel paarkümmend aastat
tagasi.
Koolil on noore inimese
kujundamisel väga tähtis, võiks
öelda isegi, et asendamatu roll.
Kool pole ammu enam koht,
kus käiakse pelgalt teadmisi
omandamas. Pöördumatult on
mööda on saanud ajad, kus
õpetaja oli raamatutarkuste
ettevuristaja ja heas koolijuhis
nähti „peaõpetajat“.
Üle Saue Gümnaasiumi

ukseläve astub igal koolipäeval
üle tuhande inimese: õpilased,
õpetajad, teised koolitöötajad
ja külalised. Lugematu arv
isiksusi ja keerulisi sotsiaalseid
suhteid, mis nende seinte vahel
kujunevad ning mõjutavad meid
ka väljaspool kooli. Õpetajad
oleme me omamoodi tegelikult
kõik - oma eelarvamuste, hoiakute ja käitumisega.
Sellepärast on varasemast
oluliselt rohkem ja teadlikult
hakatud tähelepanu pöörama

uuele koolile kui sotsiaalse
ja vaimse arengu ühele tugipunktile. Kus kedagi ei jäeta
maha ja andekaid ei hoita
kinni ning nende loovust ei
pärsita. Just sellepärast esitab ühiskond aasta aastalt
üha suuremaid nõudmisi
haridusasutuste juhtimisele
ja juhtidele. Sest ühe kooli
hea töö ei sõltu mitte ainult
andekatest õpilastest ega
pühendunud õpetajatest, vaid
sellest, kui hästi oskame me

seda ressurssi kasutada ja
sellest maksimumi võtta.
Uute väljakutsete ees on ka
kodune Saue Gümnaasium, sest
maikuus esitas kooli kauaaegne
direktor Jaan Palumets lahkumisavalduse ja annab võimaluse
uuele juhile. Viimase paarikümne
aastaga on Saue kool tõusnud
Eesti üheks tugevamaks kooliks.
Seda enam, et me pole mingi
eliitkool, kes saab endale õpilasi
valida. Saue Gümnaasium on
avatud kõigile piirkonna lastele.

Seega otsib Saue linn alates
uuest õppeaastast uut direktorit - tugeva visiooniga ambitsioonikat kooliuuendajat, kes
mõistaks ühiskonna arenguid
ja tulevikuootusi haridusasutustele. Valik ei saa kindlasti
olema lihtne, sest ootused
on Sauel alati kõrged. Aga
lähtuma peame eelkõige haridus- ja teadusministeeriumi
eestvedamisel välja töötatud
haridusasutuse juhi kompetentsimudelist, mis on mõeldud nii olemasolevate juhtide
arendamiseks, hindamiseks ja
tunnustamiseks kui ka uute
värbamiseks ja valimiseks.
Mina soovitaks kõigil huvilistel selle mudeliga tutvuda, et
saada aimu, milliseid pädevusi
me koolijuhilt ootame.
Hariduselu eestvedajad on
maailma parimale haridusasutuse juhile seadnud viis tingimust: ta juhib innovatsiooni,
ta juhib meeskonda, ta on iga
õpilase arengu toetaja, ta on
tulemuspõhine juhtija ning ta
on Saue Gümnaasiumi eduloo
tutvustaja.
Ja nagu ma pealkirjas alustasin, hea inimene - tuhat õpilast, sada koolitöötajat ja kõik
teised, keda Saue hariduselu
hea käekäik külmaks ei jäta,
ootavad sind!

Saue Linnavalitsus ootab
tööle tugiisikuid

Saue Gümnaasiumisse on oodatud
motiveeritud ja tulevikku vaatav direktor

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus ootab tööle osalise koormusega tugiisikuid puuetega
laste abistamiseks Saue Gümnaasiumis uuel, 2017.-2018. õppeaastal.

Saue Gümnaasium on õppiv, arenev, algatusvõimeline ja uuendustele avatud kool,
kus väärtustatakse arukust, iseseisvat
mõtlemist, eluterveid hoiakuid, loovust ja
koostööd.
Saue Gümnaasium on jätkusuutliku
ja motiveeriva arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kus toetatakse harmoonilise isiksuse kujunemist ja elukestva
õppe põhimõtteid. Kooli põhiväärtused
on avatus, areng, arukus, eetilisus, hoolivus ja sallivus. Lisainfo www.saue.edu.
ee.

Põhilised tööülesanded
◊ Tugiisikuteenuse osutamine tööpäeviti kell 8-12 või 8-13 Saue Gümnaasiumis (osaline koormus).
◊ Puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis
osalemisel koolis.

Nõuded kandidaadile
◊
◊
◊
◊

vähemalt üldkeskharidus;
hea suhtlemisoskus lastega, kõrge pingetaluvus;
konfidentsiaalsusnõuetest lähtumine oma töös;
kasuks tuleb eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus vm.

Tingimused ja lisainfo
Kandideerimiseks palun saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimise
avaldus hiljemalt 15. juuniks 2017 e-posti aadressile saue@saue.ee koos
CV ja haridust tõendava dokumendi koopiaga või tuua eelpool mainitud
dokumendid paberkandjal Saue Linnavalitsuse infolauda aadressil Tule 7,
Saue linn.
Tegemist on tähtajalise töökohaga kuni 30. juuni 2018. Tööle asumise
aeg 1. september 2017. Sobivuse korral edasine koostöö võimalus puuetega
laste tugiisikuteenuse osutamisel lasteaias ja koolis.
Kontaktisikud: Heli Joon, heli.joon@saue.ee, telefon 679 0174; Anneli
Ritsing, anneli.ritsing@saue.ee, telefon 679 0196.

Saue Gümnaasiumisse on oodatud
motiveeritud ja tulevikku vaatav direktor
Eduka direktorina näeme inimest, kes on
kooliuuendaja, mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikulootusi haridusasutustele
ning toetab igat õpilast tema võimete
maksimaalsel arendamisel.

Edukalt kandidaadilt ootame
◊ magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
◊ hinnatavaid kompetentse organisat-

◊
◊
◊
◊

siooni, personali ja ressursside juhtimisel;
häid teadmisi eelarvelise asutuse
majandamisest;
vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
õpi- ja otsustusvõimelisust ning analüüsi- ja planeerimisoskust;
väga head suhtlemisoskust.

Konkursil osalemiseks palume esitada
järgmised dokumendid:
◊ sooviavaldus, kus kandidaat kirjeldab
oma motivatsiooni vastutusrikka ametikoha täitmiseks;
◊ elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;
◊ kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
◊ essee (soovitavalt kuni 3 600 tähemärki
koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal „Saue Gümnaasium aastal 2025“;
◊ muud dokumendid, mida kandidaat
peab oluliseks.
Kandideerimiseks saata e-posti aadressile
annela.mets@cvkeskus.ee nõutud dokumendid hiljemalt 21. juunil.
Lisainfo telefonil 5918 6364.
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Raamat „Postkastid õrrel. Külakirjad Saue
vallast“ on saadaval linna postkontoris

Valmar Kaur - aasta parim
põhikooliõpetaja Harjumaal

Anne-Ly Sumre

Saue Sõna

Naabrite tegemised on kaante
vahele pannud kirjamees Peeter Sauter, aga lugemiseks
sobivad need lood halduspiiridest hoolimata, sest peategelased on lihtsad inimesed,
nende emotsioonid ja kogemused, armastused ja saatused.
Peategelane ses raamatus
ei ole abstraktne geograafilises mõõtkavas väljendatav
Saue vald. Ühe kogukonna
identiteet peitub ju hoopis
lihtsamas ja olemuslikumas
- inimestes. Et nende lugusid ehedalt talletada, kutsuti
kirjutama kirjanik Peeter
Sauter. Usuti, et tema uitav,
aga detaile märkav pilk ja
kõrvalseisja vaade annavad
raamatule vajaliku hingamise
ja elulisuse. Fotokaameraga
kulges Sauteriga kaasa Saue
linna elanik Valdur Vacht.

11. mail valis Aasta Õpetaja
gala „Eestimaa õpib ja tänab”
piirkondlik komisjon välja 25
Harju maavanema tunnustuse
pälvivat haridustöötajat, kellest üheksa parimat esitatakse
vabariiklikule konkursile.
Komisjonile laekus 96 taotlust üheksas kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, klassijuhataja,
õppeasutuse juht, gümnaasiumiõpetaja, suunaja, „Aasta
tegu hariduses“ ja „Aasta hariduse sõber“.
Konkursikomisjon otsustas
Harjumaalt esitada vabariiklikule tasandile tunnustamiseks
teiste seas Saue Gümnaasiumi
tehnoloogiaõpetaja Valmar Kauri
kui aasta põhikooliõpetaja.
Riiklikule komisjonile esitatud osalevad üleriigilisel
konkursil koos teiste maakon-

Nii saigi sellest üks 2016.
aasta suvine teekond külast
külla, ühest koduuksest teiseni. Ei teatud ette, milliseid
radu kirjanik ja piltnik tallavad, milliseid inimesi kohtavad ja milliseid jutte kuulevad.
„Postkastid õrrel. Külakirjad Saue vallast“ on küll
müügil Rahva Raamatu
kauplustes, aga et selle kodu
lähedalt kätte saaks, on need
lettidele jõudnud postkontorites: Laagri, Ääsmäe, Nõmme,

Saue linn, Saku, Harku ja
Turba.
Raamat on oma olemuselt
selline ladusa keelekasutusega lugemine. Ei ole seal
üleliia statistikat ega numbreid ega ajalugu. Ei leia sealt
vau-faktoriga fakte, et siin
on kõige suurem see ja kõige
ilusam too. On hoopis päris
inimeste lood, põimitud pildid
meie kõrval elavatest inimestest, kes kipuvad kõige ja kõigi
kiuste õnnelikuks.

Valmar Kaur

dade kandidaatidega. Riiklik
komisjon valib nende seast igas
kategoorias juuni lõpus välja
kolm nominenti ja otsustab
laureaadid, kes tehakse nimeliselt teatavaks Aasta Õpetaja
galal 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas.
Harju maavanema vastuvõtt
ja Harjumaa aasta õpetajate
tunnustusüritus toimub 22.
septembril.

Reis teistsugusesse kultuuriruumi
Annabel Olgo
Gruusia on riik, mida peaks iga
inimene külastama korra elu
jooksul. See on koht, mis ei
ole Euroopa ega ka Aasia, vaid
segu kahe maailmajao kultuurist ja arusaamadest. Gruusia
ei ole samaväärne turismipunkt
kui on Hispaania või Egiptus,
kuid sellel riigil on omad võlud,
mis lummavad iga külastajat.
Aprilli lõpus avanes minul
ja veel neljal klassikaaslasel
külastada koos õpetaja Alexei
Alexeeviga Gruusiat. Kohapeal
olime kolm päeva, mis olid imelised ja silmaringi avardavad.
Me ei elanud hotellides, iga
õpilane paigutati peresse. Algul
tundus peredes elamine hirmuäratav, kuna ei teatud, kuidas
perekond oskab inglise keelt või
kas nad on sama kinnised kui
eestlased. Õnneks hirm kadus
kiiresti, sest Gruusiasse jõudes
ootasid meid ees sõpruskooli
direktor ja perekonnad. Kohe
sai selgeks, et grusiinid on
eestlastest palju sõbralikumad
ja avatumad. Nad ei kartnud
välja näidata tundeid ja seda,
kui väga nad meid ootasid.
Esimesel päeval külastasime
erinevaid katedraale, Tblisi
vanalinna ja parki, kuhu sõitsime mägiraudteega.
Kirikud ja katedraalid on
Eesti omadest kardinaalselt
erinevad. Naised peavad kirikutesse sisenemisel kandma kleiti
või seelikut ning naise pea peab
olema kaetud. Õhtul käisime

viiekesi koos sõpruskooli tüdrukutega boolingut mängimas.
Teine päev oli kõigist päevadest ehk kõige raskem, kuna
külastasime Pühakolmainsuse
kirikut Kazbeki jalamil.
Hommikul rääkis õpetaja
meile, et kirikusse minemiseks
peame kõndima neli kilomeetrit
mägedes. See hirmutas meid
kõiki: mägedes pikalt kõndimine on keeruline.
Sõites külani räägiti meile,
kui külm on mägedes ja soovitati soojalt riidesse panna.

Kohale jõudes saime aru, et
sooja ja külma mõiste on eestlastel ja grusiinidel täiesti erinev, sest mägedes oli 17 kraadi
ja päikseline.
Algas pikk ja vaevaline teekond kirikuni. Meie jalanõud
said läbimärjaks ja me vajusime mitmeid kordi lume sisse.
Kirikut nähes valdas meid
kummaline uhkustunne, sest
olime hakkama saanud millegi
raskega.
Viimasel päeval külastasime
sõpruskooli, kus diskuteerisime

õpilaste ja õpetajatega Eesti
ning Gruusia koolide erinevuste
üle. Lisaks rääkisime enda tulevikuplaanidest ja sellest, mis
meile koolis meeldib. Hiljem
kuulasime kontserti ja vahetasime kingitusi.
Kõige rohkem hämmastas
mind Gruusia juures see, et inimesed kannavad toas välisjalanõusid, mis on eestlaste jaoks
täiesti vastuvõetamatu. Me
imestasime terve reisi, kuidas
nad saavad niimoodi toas olla.
Grusiinid on palju avatumad

ja külalislahkemad kui eestlased ning ma arvan, et meil on
neilt palju õppida. Neil kehtib põhimõte, et külalised on
jumala kingitus ja neid tuleb
kohelda hästi.
Oktoobris külastavad Gruusia sõpruskooli õpilased meid ja
loodan, et saame pakkuda neile
sama unustamatu kogemuse
nagu nemad meile! Tänan
südamest Saue Gümnaasiumi,
kes toetas õpilasi rahaliselt ja
võimaldas külastada sõpruskooli Gruusias.

Alusharidus
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Trollide öö Midrimaal
Mai Lattik
Trollide rühma õpetaja
Midrimaa lasteaias on tore traditsioon, et lasteaeda lõpetavad
lapsed peavad pidžaamapidu ja
neil on võimalus veeta öö lasteaias. Oma muljeid jagavad
Trollide rühma lapsed.
◊ Ma nii ootasin, et saaks
öösel lasteaias magada, mu
õde magas ka.
◊ Ma arvasin kodus, et ma
hakkan kartma, aga ei olnud
üldse hirmus, lahe hoopis.
◊ Kui me magasime, siis oli
ukse peale pandud kummituse kiri ja seal oli pilt. See
kummitus kardab kisa ja
peab vaikselt olema, kui sa
tahad, et ta tuleb.
◊ Siis me panime pidžaamad
selga ja sõime pitsasid.
Jako-Priidu isa tõi. Lauad
olid teistmoodi pandud ja
laua peal olid need näoasjad. Me panime need ette
ja tegime pilti, mõnel olid
prillid ja vuntsid ja suud ja
kaabud.
◊ Liisa kõlarist kuulasime
tümpsu ja mõned tantsisid.
◊ Siis me läksime saali ja
mulle meeldis viktoriin,

sest meie võistkond võitis.
Kõikides võistkondades oli
mõmmisid, mesimumme,
muumisid ja meid ka.
◊ Siis oli nii lahe tähti otsida
- me käisime kõikides rühmades ja tähed olid ära peidetud. Igast rühmast pidid
sa ühe tähe leidma ja pärast
tuli neist lause kokku. Ilmi
natuke aitas meid, aga me
ise ka oskasime.
◊ Disko oli täiega lahe - seina
pealt sai vaadata. Teises
saalis oli ka lahe ja mulle
meeldis see tädi-mäng.
◊ Siis tuli kummitus. Ma
teadsin küll, et lasteaias on
kummitus, sest Liis on seda
ükskord liumäel näinud, kui

oli natuke pime. See kummitus oli rõõmsa näoga ja
ei olnud üldse hirmus. Ma
algul mõtlesin, et see on
inimene, sest tal olid jalad
ja käe peal oli nahk, aga
ma sain aru, et ta muutis
enda selliseks, ta ei tahtnud
ju kedagi hirmutada. Tead,
mis oli imelik? Kummitus
tantsis natuke ja tegi täpselt meie liigutusi. Ta käis
meie rühmas ja jättis sinna
jäätised, Karl-Eriku lemmikjäätised.
◊ Oma rühmas mängisime
Bingot ja Liis võitis. Nii lahe
oli, et sai „bingo“ hüüda.
◊ Mulle meeldis pidžaamaga
metsa minna, seal oli nii

Nõuded kandidaadile:
 vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
 valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
 hea suhtlemisoskus;
 pingetaluvus.

◊ Mulle meeldis hommikul,
kui me ärkasime, võisime
kohe õue minna ja siis mind
tõsteti künka peal õhku, sest
mul oli sünnipäev.
◊ Pidžaamakas oli nii-nii lahe
ja see võiks uuesti tulla, aga
lasteaed lõppeb kohe ära!
Rääkisid Marko, Tarvi, Liis,
Mihkel, Henry, Andris, Jonas,
Sverre, Marten Daniel, JakoPriit, Karl-Erik, Ken-Martti,
Simon, Raikko, Emma Liisa,
Oliver, Jarko, Mihkel, Gertrud,
Elisabeth, Susanna, Armin,
Kreete Lisette, Sandor. Väikeste
trollidega koos ööbisid lasteaias
Liisa, Mai ja Ilmi. Laste jutu kirjutas üles õpetaja Mai.

Ka lasteaias algab suvi

MIDRIMAA
PAKUB TÖÖD
Saue lasteaed Midrimaa kuulutab
välja konkursi järgnevate ametikohtade täitmiseks:
 logopeed 1,0;
 eripedagoog 1,0;
 õpetaja 1,0.

äge! Me tahtsime neid linde
kuulata, ööbikuid, aga neid
ei olnud. Me üldse ei kartnud metsas.
◊ Mulle meeldis, kui me
metsast tulime, siis saime
endale pimedas need medalid kaela. Kõik said, Liisa ja
Mai ja Ilmi ka.
◊ Lasteaias oli lahe magada.
Liisa luges ühe jutu ja siis
Mai luges ühe jutu Viplalast.
Me saime lillad karud kaissu
võtta.
◊ Meile oli öösel näo peale joonistatud ja hommikul alles
nägime seda. Jaa, ma tundsin
öösel, kui te mu nina peale
joonistasite ja siis nägin, et
teil olid pintslid käes…

Diana Kuntor
Saue lasteaia Midrimaa direktor
Nõuded kandidaadile:
v
 ähemalt keskharidus;
 l astega töötamise kogemus;
v
 almisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
 hea suhtlemisoskus;
 pingetaluvus.
Kandideerimiseks palume 10. juuniks
esitada järgmised dokumendid:
 avaldus;
 CV;
 haridust tõendava dokumendi
koopia.

Veel ootame oma
meeskonda:
 assistenti 1,0;
 õpetaja abi 1,0.
Saue lasteaed Midrimaa, Koondise 23, Saue 76505
Tel 659 6526, E-posti aadress: midrimaa@saue.ee

Läbi on saamas lõpupeod ja lasteaia
viimane suursündmus enne suve on
Midrimaa traditsiooniline heategevuslik koogipidu 2. juunil. Seejärel algab
suvine puhkuste periood ja igapäevaelu
saab teise rütmi.
Et personali puhkus pikenes, läheb
lasteaed suvisele töökorraldusele üle
tavapärasest varem. Juba alates 5. juunist suletakse neli rühma B-korpuses.
Nädalast nädalasse suletakse rühmi
järk-järgult veel.
Alates 19. juunist läheme üle suvisele tööajale: lasteaed on avatud 7.3018. Suvise tööajaga periood kestab kuni
11. augustini.
Alates 14. augustist avatakse lisaks
suvistele rühmadele ka rühmad uutele
tulijatele ja lasteaed on taas avatud
tavapärase tööajaga kell 7-19.

Järk-järgult avatakse uuesti ülejäänud rühmi ning alates 28. augustist
taastub täielikult tavapärane töörütm kõik lapsed saavad õppeaastat alustada
oma rühmades.
Lasteaias käimine suvel erineb lapse
jaoks tavapärasest, sest pidevalt vahetuvad rühmakaaslased ja õpetajad,
lisaks eelnevale on vajalik liikuda mingi
perioodi tagant teise rühmaruumi. See
kõik võib olla lapse jaoks väga väsitav.
Paraku on töö ümberkorraldamine
suvel vajalik ja paremaid lahendusi me
leidnud ei ole. Kuna seljataga on pikk
ja väsitav õppeaasta, siis soovitan leida
kõikidel lapsevanematel mingi perioodi
suvest lapsele lasteaiast puhkamiseks.
Täpsema info suviste rühmade ja
lapse rühmast rühma liikumise kohta
saab lasteaiast. Loodan mõistvale
suhtumisele ja igakülgsele koostööle.
Rõõmsat ja põnevate ettevõtmistega
suve!
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Kümme aastat sarja
„Sauelane liikuma”
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Saue tervisespordipäev lõpetas 21. mail
sarja „Sauelane liikuma” kümnenda hooaja - rõõm üheskoos liikumisest!
Kümme aastat on sauelased osalenud sarja etappidel, võtnud osa erinevatest spordialadest: krossijooks,
takistusjooks, kiirjooks, keskmaajooks,
ujumine, suusatamine, orienteerumine,
sõudmine, jooga, matkamine, korvpall ja
tänavakorvpall, võrkpall ja rannavõrkpall,
jalgpall ja rannajalgpall, discgolf, lapsekandmine, vibulaskmine, kuulitõuge, taipoks, kaugushüpe, petank, jalgrattasõit
ja -kross.
Võistlused on toimunud staadionil,
Sarapiku terviserajal, Saue jaanituleplatsil, väliväljakutel, kergliiklusteedel
ja tänavatel, ujulas ning võimlas.
Korraldajana on mul väga vedanud, et
Saue rahvas on sportlik, rõõmsameelne
ja aktiivne. Rõõm on näha, et osalema
tullakse igas vanuses koos perede ja
sõpradega. Suur tänu teile, aktiivsed
osavõtjad, ning Saue Linnavalitsus, Saue
Linnavarahaldus ja kõik koostööpartnerid, Saue spordiklubid ja abilised, kes
oma panuse on kümne aasta jooksul
sarja andnud.

Imeilus ilm tõi spordisõbrad 21. mail
osalema tervisespordipäeva mitmevõistlusele
Päeva juhtis Sven Sumberg. Kavas oli
miilijooks, 60 meetri jooks, kaugushüpe,
petank, korvpalli vabavisked, võrkpall,
discgolf ja jooga. Oli ka neid, kes osalesid kõigil spordialadel. Mudilastele ja
lastele oli avatud takistusraja batuut.
Spordipäev algas miilijooksuga, kus
tuli Saue kergliiklusteedel ja tänavatel
läbida 1,609 km. Rajakohtunik oli Jaan
Toomingas, aega võttis Liss Viilma. Vanusegruppide kiiremad ajad olid Eva-Lotta
Ernitsal 6.24 (T), Kaur Kipparil 6.16 (P),
Brigitta Toomingasel 6.10 (N) ja Artur
Ernitsal 6.40 (M).

Pärast miilijooksu toimus paralleelselt seitse ala
Kaugemaid hüppeid sooritasid Eva-Lotta
Ernits 3.64 m (T), Kaur Kippar 3.78 m
(P), Triinu-Liis Verilaskja 3.90 m (N),
Taavi Urgard 4.43 m (M). Tulemusi mõõtsid Kerstin Põld ja Brigitta Toomingas.
Petankis tuli visata seitsme meetri
kaugusele maha asetatud snädile või-

Saue mitmevõistluse
tulemused
Tüdrukud

◊ I koht Eva-Lotta Ernits, II koht Eva
Vlassova, III koht Triin Trampärk

Tervisespordipäev algas miilijooksuga

Kaur Kippar sooritab kaugushüpet

Poisid

◊ I koht Kaur Kippar, II koht Rainer
Melsas, III koht Kristofer Põder

Naised

◊ I koht Maret Pedak, II koht Brigitta
Toomingas, III koht Mari Tammur

Mehed

◊ I koht Artur Ernits, II koht Rainer
Roomets ja III koht Raivo Melsas

malikult lähedale. Peakohtunik Allan
Elerand jagas tehnikaalaseid nõuandeid
ning kõige täpsemad olid Anni Johanna
Lvovs 1,41 m (T), Henri Rebane 2.09 m
(P), Mairi Põder 1,76 m (N) ja Priit Põder
83 cm (M).
Joogatunnis, mida juhendas rõõmsameelne Evely Sokk, osales kaheksa
huvilist.
60 meetri jooksus andis starte Liss
Viilma. Jooksjaid oli palju, kiiremad sprinterid olid Eva-Lotta Ernits 9,26 (T), Kaur
Kippar 10,07 (P), Triinu-Liis Verilaskja
8,76 (N) ja Tanel-Martin Tambek 8,2 (M).
Saue Discgolfi Klubi aktiivsed liikmed
Kristjan Eenok, Erik Pirn ja Tiit Einberg
olid maha pannud viis korvi ning õpetasid kohapeal, kuidas mäng käib. Discgolfis olid täpsemad Eva-Lotta Ernits 27 (T/
üks ring), Mathias Kilp 23 (P/üks ring),
Brigitta Toomingas 41 (N/kaks ringi) ja
Rainer Roomets 32 (M/kaks ringi).
Võrkpallis tuli peakohtunik Urmas
Joa vilistamisel võitjaks võistkond, kuhu
kuulusid Tanel-Martin Tambek, TriinuLiis Verilaskja, Rainer Roomets ja Henri
Rebane.
Korvpallis tuli sooritada vabaviskeid
ühe minuti jooksul, tulemusi fikseeris
kohtunik Tarmo Kilp. Täpsemad olid Grete
Kruusma 5 (T), Kaur Kippar 8 (P), Merle
Jõgisman 2 (N) ja Artur Ernits 4 (M).
Kelly Toomast sisestas mitmevõistluse
sekretariaadis andmeid jooksvalt kogu
spordipäeva vältel ja päeva lõpuks olid
võitjad selgunud.
Spordipäeval osalejate vahel läks
loosi auhindu, peaauhinna, 4-kohalise
ilmastikukindla telgi võitis Tanel-Martin
Tambek.
Rõõmsat sportlikku suve ja kohtumiseni 15. septembril XI Saue Õhtujooksul.

Tüdrukute esikolmik Saue mitmevõistluses

Fotod: Terje Toomingas

Poiste esikolmik Saue mitmevõistluses

Erik Pirn (paremal) jagab õpetussõnu perekond Põdrale

Osalejaid oli igas vanuses

OLETE OODATUD OMA LINNA ESINDAMA!
42. Eesti linnade suvemängud toimuvad 8.-9. juulil 2017 Valgas.
Kavas on kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall, tennis, jalgrattakross,
orienteerumine, mälumäng, petank, jahilaskmine CSP ja juhtide võistlus.
Täpse juhendiga saate tutvuda: http://www.joud.ee/est/g78s4096.
Saue linn läheb ka sel aastal mängudest osa võtma.
Osalussoovist palun teata hiljemalt 16. juuniks e-posti aadressil terje@saue.ee või telefonil +372 5343 5855.
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KevadPinks näitas, et lauatennis
on Sauel populaarne
Rene Kolon
Noortekeskuse noortejuht
Saue Noor tekeskuses oli
13. mail lauatennisevõistlus
KevadPinks, mis õnnestus üle
ootuste hästi.
Pinksipäev algas kell 10,
kuid esimesed huvilised olid
kohal juba tund varem, et enne
võistlust ennast soojaks mängida.
Osalejaid oli kokku 24, mis
on esimese võistluse kohta küllaltki esinduslik. Noorim män-

gija oli üheksa ja vanim 60 eluaasta lähedal. Eriti suurt rõõmu
valmistas, et kohale tuldi terve
perega - võstlesid nii isad, pojad
kui ka emad ja tütred. Oskused
varieerusid algajatest kuni päris
kogenud mängijateni välja.
See näitab, et lauatennis
sobib igale vanusele ja et seda
võib harrastada ka kogu perega.
Kui huvilisi jätkub, on plaanis lauatennisevõistluseid korraldama hakata kolm korda
aastas. Järgmine võistlus toimub juba oktoobris.

Võistlus oli Saue Noortekeskuse noorte - Kristofer Henrikssoni, Juss Kaspar Lvovsi
ja Aron Küttise - algatatud
noortealgatusprojekt. Selle
toimumisele panid lisaks Saue
Noortekeskusele õla alla Eesti
Noorsootöö Keskus, Hobipinks, Saue Gümnaasium ja
Elisa.
Rohkem pilte ja lisainformatsiooni KevadPinksi
tulemuste kohta leiab Hobipinksi Facebooki lehelt (www.
facebook.com/hobipinks/).

Taekwondoklubi neli kevadist
välisvõistlust kolmes riigis
Saue TKD juhatus

Tule pargijooksude sarja
etapile Sauel
Kaido Nurja
14. juunil on Saue tammikus
pargijooksude sarja etapp,
start ja finiš on jaanituleplatsil.
Jooksuürituse eesmärk
on pakkuda jooksuelamust
Tallinnas ja selle lähiümbruses, kaunites linnaparkides
ja seda just Saue tammik
pakub.
Pargijooks on kahekümnest osavõistlusest koosnev
rahvaspordisari. Üritused toimuvad kolmapäeviti aprillist
septembrini. Start on kõikidele soovijatele avatud kell
17.30-19.30.
Pargijooksul leiavad sobiva
distantsi nii tipp- kui liikumisharrastajad. Oodatud on igas
vanuses osalejad, kõik, kes
naudivad liikumist looduses.
Oleme mõelnud ka lastele:
rajad on kooliealistele ja kõige

pisimatele osalejatele - tillurada eelkooliealistele lastele.
Rada kulgeb pargiteedel,
metsaradadel ja maastikul
ning on igati sobilik kõigile.
Raja pikkus on 2 kuni 5 km,
tillurada kuni 300 m.
Saue etapi stardis on kõigil võimalus saada jooksu- ja
orienteerumisalast juhendamist.
Soovi korral pane kokku
kolmeliikmeline võistkond,
teie ajad liidetakse, aga saate
kirja ka individuaaltulemuse.
Sarja raames pakume võimalust ka orienteeruda, läbides
suundorienteerumise raja.
Lisainfo jooksu kohta leiab
veebilehelt www.pargijooksud.ee.
Pargijooksu toimumist
toetavad Tallinn ja Saue linn,
RMK, Odlo Eesti AS, Monkey
Sport OÜ ja teised.

Saue Taekwondoklubil mahtus
kevadel pooleteise kuu sisse
neli erinevat võistlust kolmes
välisriigis - juba tuttavaks saanud Nurmijärvis Soomes ning
Bauskas ja Marupes Lätis.
Esimest korda jõudsid meie
sportlased Saksamaale Berliin
Openile.
Soomes olime 1. aprillil,
kuid ei teinud seal sugugi nalja:
naasime viie medaliga. Hõbeda
teenisid välja Denis Muskevitš
ja Eloura Charles. Diana Glaktionova võistles kahes kaalukategoorias ja sai mõlemas
pronksi ning Alex Galaktionov
pronksi.
Nädala pärast sõitsid meie
suured tüdrukud koos pisikeste
poistega Bauskasse. Diana
Galaktionova tuli koju kuldmedaliga, Sofia Samoilova ja
Elizaveta Nikiforova hõbedaga
ning pisikesed vaprad mehed
Venno Vahtras hõbedaga ja
Lars-Lucas Liiu pronksiga.
Berliini läksime vallutama
6.-7. mail nelja sportlasega meie
klubist. Kaasa võtsime ka sõbrad Kunda klubist Team Yong.
Et nii pikale reisile läksime
esmakordselt, kujunes kalkulatsioonide tulemusena kõige

Esimest korda jõudsid Saue Taekwondoklubi sportlased Saksamaale Berliin
Openile. 
Foto: Olga Muskevitš

soodsamaks minek rendibussiga.
Vaatamata pikale sõidule ja
rasketele vastastele, tõi Aleksandr Muskevitš koju kuldse
karika. Diana Galaktionova,
Sofia Samoilova ja Alex Galaktionov tulid tublile viiendale
kohale.
Berliini Open oli erakordne
võistlus selle poolest, et toimus
kahel päeval kaheksal platsil.
1000 osavõtjat oli kokku tulnud üle terve Euroopa.
Väga huvitav oli jälgida vastaste taset ja teiste koolkondade tehnikaid. Jälle on arenenud ka varustus ja võistlustehnika. Meil on, millest unistada
ja mille poole püüelda.

Viimane rahvusvaheline
võistlus oli 13. mail Marupes
Lätis. Emadepäevaks tegid
ilusa kingituse oma emadele
Kaur Kippar, Sofia Samoilova ja
Diana Galaktionova kuldmedalit
võites, Eloura Charles hõbedaga ja Kaspar Aadli pronksiga.
Sel aastal alustasime treeningutega Saue lasteaias ja Ääsmäe
põhikoolis. Huvilisi jätkub ja nii
mõnigi laps on leidnud sealt tee
põhitrennidesse Saue Noortekeskuses. Kõik on teretulnud!
Täname meid sõidutanud
Autostrada autorenti, meid
toetavat Saue linna ning meie
katust ja tuba - Saue Noortekeskust. Soovime kõigile ilusat
sportlikku suve!
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Romeo Karu hooaeg
algas edukalt
www.msport.ee
12-aastane Saue noormees
Romeo Karu (pildil)spordiklubist KTM, KTM Racing Team
Estonia tegi Poolas Cieszyinis kirderegiooni motokrossi
Euroopa meistrivõistluste avaetapil väga hea tulemuse. Tal
jäi klassis EMX85 poodiumikohast puudu vaid kaks punkti.
Esimeses võistlussõidus sai
Romeo, kes kvalifikatsioonis
sõitis välja parima aja, teise
koha. Teises võistlussõidus nii
hästi ei läinud ja seitsmes koht
andis kokkuvõttes 36 punktiga
neljanda koha. Esikolmiku
moodustasid kolm Venemaa
noort sõitjat.
„Teise sõidu start läks halvasti,“ ütles Romeo isa Tõnu
Karu pärast võistlust. „Rada on
siin betoon, üks soon, sinna sa
enam-vähem jääd, kuhu stardist satud.“
Euroopa meistrivõistlused
jätkuvad juuni esimesel nädalavahetusel Venemaal.

Romeo on hetkel liider Eesti
meistrivõitlustel 85cc klassis
Eesti motokrossi meistrivõistlused olid aprilli lõpus Lange
motokeskuses. Tuult ja vihma
trotsisid meie parimad ja külalisvõistlejad naaberriikidest. Et
rada muutus iga sõiduga aina
porisemaks ja tuulgi ei andnud
järgi, otsustati teist sõiduvooru
lühendada kõikides klassides
viie minuti võrra.
85cc klassis võitis raske

Tuksi spordibaasis võistlesid nelja omavalitsuse töötajad ja volikogude
liikmed. 
Foto: Marika Pragi

Ühinevate omavalitsuste
spordipäevad
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht

võistluse Romeo Karu 47 punktiga. Ta oli avasõidus teine,
kuid viimases parim.

Eesti noorte karikasarja kolmas etapp
Laupäeval, 27. mail, toimus
Järva-Jaanis motokrossi Eesti
noorte karikasarja kolmas
etapp, mille klassis 85cc võitis
Romeo Karu.
85cc klassis oli joonel enamik Eesti kiiremaid poisse.
Etapivõit läks Romeole, kes
võitis mõlemad sõidud. Talle
kui Järva-Jaani parimale 85cc
klassi sõitjale usaldati aastaks
hoiule ka Jaan Heinsalu nimeline rändkarikas.

Fim juunioride maailmameistrivõistlused 29.-30.
juulil Langel

Selle aasta tippvõistlus, juunioride MM toimub Tartumaal
Lange motokeskuses, kõige
kaasaegsemas motokrossikeskuses Eestis, mis on ka üks
paremaid radu kogu Põhjamaades.
Juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused on kõige
kõvem mootorrattaspordivõistlus seni Eestis. Siin võistlevad 10-17-aastased lapsed
ja noored kolmes erinevas
masinaklassis. Selguvad maailmameistrid 65, 85 ja 125 cc
klassides.
Eestisse tuleb kuni 200
last ligi 30 riigist üle maailma. Näeme väga andekaid
motosportlasi, kes vaid mõne
aasta pärast on täiskasvanute
seas tipus. Hoiame Romeole
pöialt!

Kernu, Nissi ja Saue valla
ning Saue linna valitsuste
töötajad ja volikogude liikmed
sportisid ühiselt Läänemaal.
Sügisel tekkiva Saue valla
spordipäevad toimusid 25.26. mail Noarootsi vallas
Tuksi spordibaasis, kuhu olid
oodatud nelja omavalitsuse
töötajad ja volikogude liikmed.
Loosi tulemusel moodustus viis 8-liikmelist võistkonda, mille liikmed esmalt
omavahel tutvusid ja seejärel
võistlesid orienteerumises,
võrkpallis ja teatevõistluses.
Hommik algas orienteerumisklubi Saue Tammed
metsa maha märgitud raja
läbimisega. Tegemist oli
valikorienteerumisega, kus
mõnes punktis tuli läbida
lisaülesandeid.
Päev jätkus võrkpalliturniiriga, kus kõik võistkonnad kõigiga läbi mängisid. Õhtupoolikul pandi proovile sportlaste
osavus ja kiirus humoorikas
teatevõistluses.
Spordipäeva võitis võistkond Roosa Panter, kuhu kuu-

lusid Valdist Toomast, Virko
Raagmets, Kalle Pungas,
Jaan Kalbus, Kelli Kõluvere,
Heli Joon ja Terje Toomingas.
II koha saavutas võistkond
Vahva Rätsep, mille liikmed
olid Harry Pajundi, Rainer
Kukk, Signe Laar, Margit Ots,
Katrin Kask, Mattias Mikli ja
Merle Belijäev.
Kolmandale kohale tuli
võistkond Vido koosseisus
Kuldar Paju, Kuldar Paju (juunior), Kadri Tillemann, Siisike
Lehtsi, Indrek Brandmeister,
Koit Vare ja Riho Rüüson.
Omavalitsuste juhtidele
oli lisaks üldprogrammile ka
oma võistlus, kus tuli oskusi
näidata discgolfis, korvpalli
vabavisetes ja noolemängus.
Juhtide võistluse võitis
Saue Linnavolikogu esimees
Valdis Toomast, teine ja kolmas koht kuulusid vastavalt
Saue abilinnapeadele Riho
Johansonile ja Andres Kaarmannile. Andres viis ühtlasi
läbi ka järgmisel hommikul
toimunud mälumängu, mis
koosnes kolmest osast: „Siiraste silmade”, „Palju toredaid eestlasi” ja „Su nägu
kõlab tuttavalt” voorust.
Üldvõitjaks tuli võistkond
Memosa ja pöialpoisid.

Saue mälumängu „Tammekilb 2017“ kevadvooru võitis Tammetark
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Saue linna lahtiste võistkondlike esivõistluste „Tammekilb
2017“ kevadvoor toimus 16.
mail seitsme võistkonna ja veerandsaja mõttemeistri vahel.
Saue Mälumänguklubi korraldab linna esivõistlusi juba
üheteistkümnendat aastat.
Rõõm on tõdeda, et kuigi osalejate arv vahepeal vähenes,
siis tänavu oli märgata olulist
elavnemist.
Esmakordselt austas meid
oma osavõtuga tugev mälumängukants Keila linn ja isegi Padiskist oli kohal vägeva nimega
võistkond „Salavat Julajev“.
Ülejäänud võistkonnad ja
osalejad olid tänavugi valdavalt
vanad tuttavad ning alati on
võistlust juhtinud legendaarne

Tulemused
1. koht

◊ Tammetark 41 punkti: Villu Tamm, Indrek Salis, Marko Siil
ja Villu Liiv

2.-3. koht

◊ SG4 37 punkti: Ulvi Urgard, Malle Liiv, Endla Lindmäe ja
Priidu Valma
◊ Tammetõru 37 punkti: Raivo Lehiste, Riivo Lehiste, Jaak
Valdre ja Urmas Oljum
◊ 4. Keila linn 36 punkti
◊ 5. Ettur 34 punkti
◊ 6. Sammas 32 punkti
◊ 7. Salavat Julajev 30 punkti.

mälumängude korraldaja Tenno
Sivadi.
Eelmise aasta tiitli kaitseb
Tammetõru, kes asus ka tänavu
poolajaks napilt juhtima.
Lõpuks võttis võidu siiski
kuuekordne meister Tammetark. Teist kohta jäid jagama
Tammetõru ja äärmiselt südi-

kalt võistelnud, valdavalt naisõpetajatest koosnev SG4.
Järgmised kaks vooru toimuvad sügisel (19. september ja
14. november) ning üldvõitja
selgub iga võistkonna kahe
parema vooru summas kolmest. Seega ei ole veel kellelgi
hilja võistlustulle asuda. Eriti

neil, kes kevadel siiski loobusid. Mängutase on üsna tugev,
kuid suurtele mänguhuvilistele
siiski jõukohane.

Maakilb
Lõpetuseks veidi ka ülevabariiklikust omavalitsustevahelisest mälumängusarjast Maakilb
2016/2017, mille Superfinaal
toimus küll juba 18. märtsil
Paides.
Aastaid ei olnud Saue kilvarid medaliteta jäänud, kuid
juba mullu jõuti napilt esikümnesse. Kuigi Superfinaalis
mängisid neljakordne võitja
Tammetark ja üle-eelmise aasta
hõbe Sammas, ei olnud tänavu
üldse head minekut. Sammas
(Kaido Lasn, Andres Allpere,
Ulvi Urgard ja Endla Lindmäe)
sai 15. ning Tammetark (Villu
Tamm, Villu Liiv, Marko Siil ja

Jevgeni Nurmla) 16. koha 19
võistkonna hulgas. Parimad
oli Haapsalu linn, Otepää vald
ja Anija vald. Harjumaal saavutasime vastavalt viienda ja
kuuenda koha.
Saue linna kolmas võistkond
Ettur mängis B-finaalis.
Siiski võib tõdeda, et kolme
võistkonnaga esines ainult Saue
linn. See näitab huviliste hulka
ja ega kohad ka nii hullud pole,
sest võistlustest võttis osa ligemale 60 võistkonda - meie oleme
lihtsalt kullasäraga harjunud.
Suures valdade liitmise hoos
kannatab ka kindlasti legendaarne Maakilva sari, sest kaovad paljud, just aktiivsed väikevallad, kuid ega sellepärast
võistlused pidamata jää.
Seniks kaunist suve ja ärge
muude põnevate tegemiste kõrval ka mälusporti unustage.
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Tuult tiibadesse, Saue Muusikakooli XV lend!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakool tähistas 20.
mail kell 13 kammersaalis olulist hetke kooli ajaloos - lõpetas
XV lend, kaheksa suurepärast
noort muusikut.
Klassikalise osakonna lõpetas viis ja rütmimuusika osakonna kolm õpilast. Lõpueksamid salvestati ja parimatest
paladest pandi kokku CD plaat,
mille lõpetajad said mälestuseks. Saue Linnavalitsus kinkis
igale lõpetajale raamatu „Linnas on ilu“.
Päev algas meeleoluka ja
emotsionaalse kontsert-aktusega, jätkus rõõmsa koosviibimise ja pildistamisega. Täname
kõiki vanemaid maitsva tordi
ning lõpetajaid ilusa sõnavõtu
ja kingituse, kommidega täidetud käsitöö savikandiku eest.
Lõpetajad on muusikakoolis muusika kaudu maailma
avastanud ja ennast paremini
tundma õppinud.

Saue
Muusikakooli
XV lend
◊ Liliana Zakurakina - viiul,
kiitusega, õpetaja Juta
Ross
◊ Timo Erendi - akordion,
õpetaja Jaak Lutsoja
◊ Richard Rain Kõiv - akordion, õpetaja Jaak Lutsoja
◊ Heidi-Hedvig TedvigEisler - klaver, õpetaja
Marina Jurtšenko
◊ Verner Vichmann - löökpillid, õpetaja Madis Katkosilt
Esimene rida vasakult: Heidi-Hedvig Tedvig-Eisler, Richard Rain Kõiv, Brita Liis Oruste, Liliana Zakurakina. Teine
rida vasakult: Martin Saar, Timo Erendi, Verner Vichmann, Karl Korts. Foto OÜ Akriibia, fotograaf Lembit Michelson

Päev oli lõpetajatele, vanematele ja õpetajatele eriline.
Ta ühendas kokku paljud muusikamaailmas veedetud, harjutatud ja kontsertidel esinetud
tunnid. Esinemised ja lõpueksamid kinnitasid, et õpetus on

jõudnud sinna, kuhu vaja, ma
väidan, et südamesse!
Tänan õpetajaid tehtud töö
ja panuse eest. Soovin õnne ka
tublidele vanematele, kes toetusega aitasid meie kangelastel
sihile jõuda!

Tulemas on nimega
nimetu festival
Harry Illak
Festivali „Tormakas algus”
kunstiline juht
1. juulil toimub Sauel neljandat
korda laulupeoliikumisega seonduv, iga kord uue nimega olnud
puhkpilliorkestrite festival.
Kaks viimast festivali said
nime laulupeokavas olnud puhkpilliorkestrite teose järgi. Tänavune nimi „Tormakas algus” on
jätk varasematele: „Puhu tuul”
(2011) ja „Tulgõ kokko” (2014).
Festivali traditsioon algas aastal
2009 pealkirja all „Mõte saab
teoks”.
Tuleb tunnistada, et esimese
laulupeo (1869) sünni juures
olnud puhkpilliorkestrid on edasise rahvusliku liikumise traditsioonide kajastustes pälvinud
teenimatult vähe tähelepanu.
Sestap tekkiski 2009. aastal
puhkpilliorkestrite üldjuhtide
(Margus Kasemaa, Hando Põldmäe, Valdo Rüütelmaa, Ants
Oidekivi, Harry Illak) peades
mõte, et orkestrite suurepärast
kontsertkava võiks täiendavalt
ette kanda eraldi mõnel festivalil.
Ideest haaras kinni HNPO
mänedžer, Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik. Mõte sai
teoks Sauel, vahetult enne suurt
laulupidu „Üheshingamine”. Hulk
orkestreid esitas Saue tammikus
jaanituleplatsi festivalikontserdil
kontsertprogrammi, mille kulmi-

natsiooniks kujunes laulupeoks
ettevalmistatud teoste ühisettekanne.
Tulemus tasus kuhjaga selleks tehtud pingutusi. Pillimehed
vennastusid lava taga hoogsalt.
Koondorkestri moodustamiseks
oldi tuttavad kaaslastega teiste
orkestrite pillirühmast.
See sotsialiseerumine osutus
2009. aasta laulupeo ettevalmistamisel ühendorkestrile tohutut
lisaenergiat andvaks.
Toona toimus ühendorkestri
lavale seadmises põhimõtteline
muudatus. Mängijaid ei paigutatud lavale enam orkestrite kaupa,
vaid koondati üheks orkestriks
pillirühmadena.
Tänavuse festivali toimumiskoht on Saue Keskuse park. 1.
juuli keskpäevast alates astub
kolme tunni jooksul publiku ette
kümmekond orkestrit. Kontserdi
lõpetab taas orkestrite ühismäng.
Selgitame välja kontserdipaladest
publiku lemmiku, et 2019. aasta
laulupeo kava kokkupanemisel
enam arvestada publiku ootustega.
Ühendorkestrit dirigeerivad
Hando Põldmäe, Ott Kask ja
Bert Langeler. Saue lippu hoiab
kõrgel Saue Muusikakooli puhkpilliorkestri ja Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigent Sirly IllakOluvere.
Tule 1. juulil Keskuse parki
ja mõjuta arvamusega orkestrite
repertuaari valikut järgmisel peo!

Kallid lõpetajad! Muusikamaailm on teie ees nüüd avatud
ja ettevalmistatud uuteks väljakutseteks. Artur Mittchell Ransome sõnadega: „Haarake kinni
võimalusest ja te ei kahetse
seda, mis oleks võinud olla.“

◊ Brita Liis Oruste - jazz
klaver, kiitusega, õpetaja
Anna Vibe
◊ Martin Saar – rütmimuusika kitarr, õpetaja Iljo
Toming
◊ Karl Korts - jazzviiul, õpetaja Liis Lutsoja
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Saue Muusikakooli klaveriosakond

Muusikakooli klaveriosakonna
uhke klaverigala
Tiina Kalvet
Saue Muusikakooli klaveriosakond tähistas õppeaasta lõppu 23. mail piduliku
kontserdiga Saue Kontserdisaalis. Kõik
klaveriõpilased esinesid ühe palaga, mille
olid õpetajad eksamil parimaks hinnanud.
Kontsert oli hoogne, meeleolukas ja särav.
Et iga laps on erinev isiksus, on alati
põnev kuulata, kuidas see avaldub loomingulises tegevuses, antud juhul klaverimängus. Lisaks eripärasele muusikale
ongi see avaliku kontserdi võlu.

Mis siis toimus klaveriosakonnas
sellel õppeaastal?
Pealtnäha ei midagi erilist. Eelkõige tõsine
õppetöö selle juurde kuuluvate arvestuste,
esinemispraktika kontsertide ja eksamitega. Sinna juurde aga aktiivne osavõtt
muusikakooli selle aasta tähtsündmustest, mereteemalisest jõulukontserdist ja
kooli 20. aastapäeva pidustustest.

võtab vastu uusi õpilasi järgmistele
erialadele:









akordion
basskitarr
fagott
flööt
kannel
kitarr
klarnet
klaver










löökpillid
metsasarv
saksofon
tromboon
trompet
tšello
tuuba
viiul

Sisseastumiskatsed toimuvad 8. ja 9. juunil
kell 17.00-19.00 klassis nr 13.
Täpsem info www.sauemk.edu.ee

Meie õpilased osalesid ka maakondlikul klaverikonkursil Keilas. Lisaks õpetajate klassikontsertidele detsembris andis
õpetaja Tatjana Tsitovitši klass kevadel
kontserdi Kernu mõisas ja õpetaja Tiina
Kalveti klass Keila Muusikakoolis.
Loodetavasti ühendas seda kõike
suur rõõm muusikast - meie õpetajatena
soovime seda alati.
Nüüd ootame lapsi 10.-12. juunil
põnevasse improvisatsioonilaagrisse,
kus ei mängita ühtki pala noodi järgi.
Lisaks on ansambli-, tantsu-, kunsti- ja
teatritunnid.
Ja tulge õppima klaveri erialale Saue
Muusikakooli. Meil on toredad õpetajad
ja vahva ühistegevus. Sisseastumiskatsed on juba 8.-9. juunil.
◊ 7. juunil kell 18.30 Tšehhi lastekoori Carmina ja Saue Poistekoori
ühiskontsert Saue Kontserdisaalis

Noorsootöö

Saue Sõna 2. juuni 2017

12

Noortekeskused matkavad
Keset metsa sai telefonil aku
tühjaks ja teekonna salvestamine katkes. Proovi sa nüüd
tõestada, et kus sa käisid ja
kas sa käisid.
Saue Noortekeskuse kaks
matkagruppi matkas 20. mail
RMK Oandu-Ikla matkarajal.
Viisteist jalgsimatkajat alustas
Aegviidust, edasi kaardi peal
ülespoole Jussi järvede juurde
ja sealt Leppoja turismitalusse.
Kokku 20 kilomeetrit.
Jalgratturid, viis inimest,
startisid Mustjõe rongijaamast,
vaatasid üle Krani telkimiskoha,
sealt Aegviitu ja teistele järele.
Kokku 35 kilomeetrit.
Samal ajal liikus Loksa
Noortekeskuse kümneliikmeline grupp Peterburi teelt
mööda matkarada meile vastu.
30 inimest matkapäeva
lõpuks ühise söögilaua taga
on päris palju. Ega me omavahel eriti tuttavad ka olnud.
Aga hea söök, jalgpallivõistlus,
kanuusõit tiigi peal ja suitsusaun aitasid tuttavaks saada.
Juttu oli nii palju, et mõnel läks
magamine meelest.

HUNDIKUTSIKAD

Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Saue Noortekeskuse kaks matkagruppi matkas 20. mail RMK Oandu-Ikla matkarajal. 

See olevat eakohane käitumine. Väsitav on see „eakohane olemine” eriti nendele,
kes ei ole sellesse ikka veel
jõudnud või on selle ammu
seljataha jätnud.
Järgmisel päeval läksime
Viru raba vaatetorni vaatama.
Mööda laia laudteed saab torni
juurde ja isegi torni teisele
korrusele tõusta lapsevankri ja
ratastooliga. Ilus oli!
Aasta alguses käisin matkaringi laste ja emade-isadega
Lohusalu kandis matkal. Mere

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse matkaprojekt „Kas
hundil on pojad või kutsikad“ on noorte kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva tähistamiseks. 100 noortekeskuse koostöös
läbitakse ajavahemikus mai-oktoober kaks RMK matkarada:
Oandu-Ikla 375 km ja Peraküla-Ähijärve 820 km.
Projekti toetavad Riigikantselei, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Noorsootöö Keskus, RMK, Eesti Lastekirjanduse
Keskus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, GO Reisiajakiri, Aknakate OÜ, Jätsu Jäätis OÜ, Epi talu, Matsimoka OÜ, Muhe Mahe
Delikatess-Köögivili, Saaremaa Delifood OÜ, Piret Laidroo,
Helen Kivisild ja loomulikult noortekeskused ning matkajad ise.
Täpsema info projekti kohta leiate EV 100 koduleheküljelt
www.ev100.ee.

Tallinna ja Harjumaa noored
saavad sel aastal osaleda mitmes huviringis ja sündmustel,
mis teostuvad tänu Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste
projektikonkursile.
Konkursile esitati 35 projekti, millest rahastuse sai
31 kogusummas 58 889,48
eurot. Rahastuse abiga viiakse
tänavu ellu mitmeid põnevaid
noortele suunatud sündmusi ja
ettevõtmisi, samuti soetatakse
erinevaid vahendeid.

juures jäätisepeatuse. Ütlesin
õues uuele mehele tere. See
oli Fred Jüssi. Meenutasime
Mikk Mikiveri, arutlesime, et
inimene ei tea sündides, kelleks ta saab, rääkisime mälust
ja mälestustest. Selle peale

SAUE LINNA LASTEJA NOORTEPÄEV
ESINEVAD:
FESTIVAL VISIOON ANSAMBLID
SACHE TANTSUTÜDRUKUD
DIVA TANTSUSTUUDIO
JJ-STREET TANTSUKOOL
PARTNERAKRO AKROBAATIKAKOOL

Ligi 60 000 eurot
projektirahastust
noortekeskustele
ENTK

ääres seisis mees. Ütlesime
talle tere. Küsisime, mis teed
kaudu saaksime edasi minema.
Tema seletas ja ütles, et me
oleme tublid. See oli Tõnu Kaljuste.
Nüüd, Aegviidus, tegime poe

Foto: Saue noortekeskus

Saue Noortekeskuse projektidest said rahastuse „Koos
oleme tugevamad” (3396
eurot) ja „Lauatennis kui avatud noorsootöö” (1999 eurot).

AKROBAATIKA JA TSIRKUSE
LINNALAAGER

soovitas Fred Jüssi lugeda „Tõe
ja õiguse“ viienda osa lõppu.
Raamat on hea asi: „töötab”
ka siis, kui aku on tühi.
Ühes artiklis on Fred Jüssi
öelnud: „Lähen metsa, vahin
tuld ja ei mõtle ega taha
midagi. Ma olen istunud niimoodi terve õhtupooliku, öö
läbi ja järgmise hommikupooliku ja veel pärastlõunani
välja. Ja ma tulen sealt tagasi
rikkana, kuigi ei ole midagi teinud“.
Kusagil ootab meid „kolmas
mees”. Kui oleme tublid.

LISAKS:
POLITSEIMUUSEUM
SKYJUMP
LASTEAUTOD
ELAMUSPANK
MUUSIKATELK
KAITSELIIT
NAISKODUKAITSE
SAUE LINNA LASTEKAITSE ÜHING
YFU
AIESEC
RAJALEIDJA
VENNAD VÄHID

JAANITULEPLATSIL
3. JUUNIL 14.00 - 18.00

saue noortekeskuses

13.-17. JUUNI

6-12 a lastele
www.partnerakro.ee

WWW.SAUENOORTEKESKUS.EE
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Saue rühma
parimad
tulemused
Laste B tütarlaste paar

◊ 3. koht Freeta Dikker
ja Beryl Kokka (pildil)
◊ 4. koht Herzi Lootsaar
ja Laura Toomsal

Mini A tütarlaste paar

◊ 3. koht Elin Beilmann
ja Anna-Grete Alt

Koerte ülesanne on erinevate keelatud ainete ja
esemete leidmine ning töötajate julgestamine
ohusituatsioonides

Läheb vigursõiduks. 

Fotod: Sirje Piirsoo

Turvalisuse päev läks korda
Ahti Tasuja
Turvalisusepäeva korraldaja
23. mail oli kooli staadionil
järjekordne Saue turvalisuse
päev.
On juba kujunemas traditsiooniks, et igal kevadel tutvustatakse piirkonna elanikele,
eelkõige koolinoortele ja lasteaialastele turvalisust pakkuvaid
ning seda tagavaid asutusi ja
mittetulundusühinguid.
Tänavu osales päeval esimest korda ka Tallinna vangla
oma meeskondadega: tutvustas eriüksuse tööd vanglas ja
näitas varustust, millega on
võimalik maha suruda korrarikkumisi vangla territooriumil.
Kaasas oli neil ka kolm eriväl-

jaõppega teenistuskoera, kelle
etteasteid oli võimalik kõigil
vaadata. Koerte ülesanne on
erinevate keelatud ainete ja
esemete leidmine ning töötajate julgestamine ohusituatsioonides.
Hüüru vabatahtlikud päästjad osalesid tänavu paakauto
asemel päästetehnikat täis
varustusmasinaga ja kõik, kellel
huvi ja tahtmist oli, said lähemalt tutvuda nende igapäevatööga.
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži ning
justiitskolledži kadetid tutvustasid koolinoortele õppimisvõimalusi erinevatel õppesuundadel
nii kutseõppes, kõrgharidus
õppes kui ka magistriõppes.

Üllatusena tuli nii lastele kui
täiskasvanutele, et ID-kaardile
on kirjutatud võltsimise vähendamiseks luuletus.
Üritusest võttis osa ka
Maanteeamet erinevate näidisstendidega. Teha sai ratta
vigursõitu, proovida „kinnita
turvavöö“ seadeldist ja pöörleva auto stendi, mille järjekord
lookles päeva lõpuni.
Kaitseliidu Saue kompanii
koos relvastusega ja Naiskodukaitse väljapanekuga „Mis peab
kodus kindlasti olema“ osutusid samuti pilkupüüdvateks ja
külastajatel küsimustest puudu
ei tulnud.
Tolliametnikud ja piirivalvurid Tallinna lennujaama piiripunktist tutvustasid igapäeva-

Seiklused „Kurrunurruvutisaarel“ jätkuvad
Ivika Suigusaar
Erahuvikool Mängukool korraldab juba neljandat suve järjest
Saue linna naabruses Jõgisool
vahvaid lastelaagreid kõige
pisematele.
Taas kord ootavad Mängukooli kaks rõõmsameelset
laagrikasvatajat ja Jõgisoo seltsimaja oma suure, looduskauni
õuealaga 6-8-aastaseid lapsi
põnevatesse päevalaagritesse.
Laagrite teemaks on kõigi laste
suur sõber Pipi Pikksukk ja
tema seiklused Kurrunurruvutisaarel, kust ei puudu loomad,
mereröövlid, aardejaht ega lopsakas džungel.
Pikk ja põhjalik laagriprogramm on kirjas www.mangukool.ee kodulehel, aga kõige
paremini oskavad Pipi laagrit
kirjeldada lapsed ise, kel juba
laagrikogemus selja taga.
Gerd Matis Rootalu: „Mulle
meeldis Pipi laagris väga, seal
oli lahe. Olen laagris olnud
kahel suvel koos oma vennaga.

Laagris oli iga päev lõbus
ja tore olla. Mängisime palju
pallimänge, minu lemmiktegevus! Käisime matkarajal,
hästi vinge! Meil käisid külas
külalised, kes tulid üllatusena.
Meisterdasime ja laulsime!
Söök oli maitsev. Kokk oli
lõbus mees. Laagrilapsed ja
õpetajad olid sõbralikud.
Laagri viimaseks päevaks valmistasin koos emmega teistele
lastele maitsva üllatuse - küpsisetordi, see maitses lastele väga,
väga!!! Väga vinge laager oli!“
Delisa Järvelaid (pildil):
„Mulle meeldis väga Pipi laager, sest seal oli palju seiklusi
- iga päev tuli pudelipost ja
toimus midagi põnevat! Paaril
päeval käisid lõbusad külalised.
Kõige viimasel päeval oli kõige
toredam – siis tuli Pipi ise!
Soovitan väga minna Pipi laagrisse - seal on lastel tore!!!”
Laagris on veel vabu kohti.
Laagrivahetusi on sel suvel
kolm: 26-30.06, 10-14.07 ja
7-11.08. Pipi ja sõbrad ootavad
teid!

tööd ning soovijad said uurida
piirilt ära võetud võltsitud
dokumente ja keelatud esemeid. Tallinna piirivalvekordon
oli kohal merepäästevarustuse
ja väikekaatriga.
Kuigi kestis veel üleriigiline
suurõppus Kevadtorm, osutus
siiski võimalikuks kohal olla ka
Vahipataljoni sõjaväepolitsei
(SP) patrullmeeskonnal. Kõik
soovijad said tutvust teha ja
selga proovida SP erivarustust
ning relvi. Demonstreeriti, kuidas käitutakse ründe tõrjumisel
ja isiku vahi alla võtmisel.
Ürituse toimumise ajaks oli
koostöös Ämari lennubaasiga
tellitud madallennud üle kooli
staadioni. Madallende teostasid
NATO hävitajad.

Mitu medalit
sportakrobaatika võistlustelt
Merit Ridaste
PartnerAkro Saue ja Keila
võistlusrühmad osalesid
maikuu viimasel nädalavahetusel üliedukalt Kevad
Akro võistlustel Tallinnas
ning saavutasid kokku kaks
kulda, kaks hõbedat ja kaks
pronksi, kusjuures laste B
tütarlaste paaride kategoorias tuli nelikvõit.

Teated ja reklaam

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.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476, email:
mehitus@gmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud. Pärast
töövälist aega teenuse osutamine
kokkuleppel. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.
Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, betoonisegu.
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Veokogused 0,1-8t. Hea hind
kokkuleppel! Tel 5015992.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel
5079362.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel 53953788.
Tänavakivi, munakivi, paekivi.
Paigaldus ja müük. Aedade ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust. Tel 5519855, henno.
piirme@gmail.com, www.kivivennad.ee.
Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.
Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(vannid-pliidid-pesumasinadradiaatorid jm). Tel 55541036.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

Lõikan hekki, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine, saetöö
aias.Tel 55547291.
ARHITEKT. Eramaja projektid, ka
tagantjärele, rekonstrueerimine,
juurdeehitus. Hind oleneb maja
suurusest, keerukusest, abihoonetest: 1000 -1400 eurot, keskmine 1280 eurot. Tel 58319789,
aare.keel@gmail.com.

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.
Ostan teie kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti vajav,
pakkuda võib ka vene autot. Tel
56298239.

renoveeritud maja üldpinnaga
kuni 180 m2. Telefon 55520120.
Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.
Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga
Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale
1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2
m 450 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, info@koduvärav.
ee.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum,
kask 39€/ruum. Tellimine ja info
telefonil 53492730 või www.
metsasoojus.ee.
Müüa istutusmulda, poolkõdu
sõnnikut, männikoore multši
kilekottides kohaletoomisega. Tel
53305174.

Kinnisvara

Müün
Müüa toored küttepuud: lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan Sauele uuema või täielikult

Üürile anda kontoripind 46 m²
koos soojustamata laopinnaga
484 m². Ruumid asuvad Tule 33
territooriumil. Info tel 5084988.
Üürile anda kontoripind (2 eraldi
ruumi) kogupindalaga 50m².
Ruumid asuvad Tule 33 lastehoiu
Lustila peal. Info tel 5084988.

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

Pakun tööd
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla
otsib sõbralikku meeskonda kohusetundlikku ja usaldusväärset
hooldajat, et osutada kvaliteetset
hooldusabi meie patsientidele.
Töö on graafiku alusel. Ootame
Sind meile tööle! Kontakt: Anu
Varep, tel 553 6236, st@diakooniahaigla.ee.

Päevakeskuse tegemised
◊ 5. juuni kell 11 ringide hooaja lõpupidu Saue Noortekeskuses.
◊ 13. juuni loodusreis „Pisike
Prangli“. Buss väljub Saue
Kaubakeskuse eest kell
7.45. Hind 30 eurot inimese
kohta. Osalejatel palume
tulla päevake skus e s s e
lepingut sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu
maksta Saue Linnavalitsuse
arveldusarvele või kassasse.
Selgitus „Prangli“.
◊ 21. juunil Hindpere Optika
silmade kontroll: silmarõhu
mõõtmine, kuivasilma test,
prillide müük ja pisiremont
ning optilised päikeseprillid.
Kontroll 15 eurot, prillitellijatele 8 eurot. Info ja registreerimine tel 5323 2454.

◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Tšehhovi „Provintsi
traagikud“. Kohad on täis!
Osalejatel palume tulla kohe
päevakeskusesse lepingut
sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue
Linnavalitsuse arveldusarvele või kassasse. Selgitus
„Kukruse suveteater“. Hind
26 eurot.
◊ 20. juulil sisustavad päevakeskuse ringid Kõrgessaares
memme-taadi lustipeo. Osalevad Senjoriitad, Rukkilill ja
näitering. Päevakeskus on
20. juulil suletud, hooldustöötajad töötavad.
◊ 21. juulil külastame Tallinna
Botaanikaaia roose. Sõidame
kell 10.58 Saue Raudteejaama juurest väljuva 191

Mälestame head kolleegi
ENN REICHMANNI
Avaldame sügavat kaastunnet abikaasale ja
tütrele.
Endised töökaaslased Harju EPT Remondi
Tehnoloogia Büroost

Minnes võtab ta küünlalt tule
ja süütab taevasse tähe.
Lahkus abikaasa ja majanaaber
GALINA SALUS
Südamlik kaastunne Ants Salusele
ja tema perekonnale.
Mälestavad perekonnad Derrik, Trei ja Vaher.

bussiga. Juulis algab eestimaine roosisuvi. Avanevad
tuhanded rikkalikus värvivalikus õied. Mõned neist
hurmavalt lõhnavaist põõsaist avavad oma õied vaid
korraks südasuvel. Need on
enamasti vana aja roosid,
kes õitsevad vaid ühe korra.
Rohkem aega võib imetleda aga nüüdisroose, kes
õitsevad südasuvest kuni
hilissügiseni. Kes nad on?
Rodoloogid üle maailma
jagasid roosid kokkuleppeliselt vana aja roosideks (Old
Garden Roses) ja nüüdisroosideks (Modern Roses).
Pöördepunktiks, millest
alates algab nüüdisroosideajalugu, peetakse esimese
teehübriidroosi ’La France’

aretamist 1867. Roosid, kes
aretati peale 1867. aastat,
said oma väärtuslikud omadused, nagu rikkaliku värvivaliku ja korduva õitsemise,
hiina kibuvitsalt ja teistelt
liikidelt ning sordirühmadelt,
mis võimaldab nautida rooside õiteilu ka meie kliimas
suve algusest kuni hilissügiseni. Ekskursioonid viivad

külastajaid paljude põnevate
roosisortide ja sordirühmade
juurde, kus jagatakse teavet
nende päritolust, omadustest
ja ka kasutusvõimalustest.

Seltsingud
◊ 6. juunil Saue Linna Invaühingu koosolek.
◊ 9. juunil kell 14 seltsingu
Bereginja koosviibimine.

Ele IluStuudio Arco majas ootab Teid!
Juuksur Toomas
Juuksur Karin
Kosmeetik Ele
Kosmeetik Laura
Broneerimine: 7111 634
Pärnasalu 17, Saue

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee
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145 AASTAT RONGIPEATUSE
RAJAMISEST SAUELE
Saue Kodu-uurimise Seltsing
kutsub üles toetama
mälestuskivi püstitamist
Saue rongipeatuse rajajatele
Annetuse selgitusega
„Saue rongipeatuse mälestusmärk“
saab teha Saue Linnavalitsuse
arveldusarvetele
Swedbank: EE532200001120155821
SEB pank: EE781010220028782015
Nordea pank: EE021700017001821116
Danskebank: EE393300332810520008

Sinu panus on tänuga oodatud!
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2.-4. juuni
Ridva 15, Saue. Avatud: 9-22
Seavälisfilee sink 150 g
Maks ja Moorits

Eesti Rahwa grillvorst
900 g Rakvere

3,39 €/kg

0,99 €

2,99 €

Haapsalu mnt. 57b, Keila. Avatud: 9-22

tavahind 4,75 €/kg

(6,60 €/kg)
tavahind 1,59 €

(3,32 €/kg)
tavahind 3,99 €

-28%

-38%

-25%

Kuldne Täisterasepik 500 g Leibur
Libresse pesukaitse
Natural
Normal 40 tk

1,39 €

tavahind 2,10 €

-34%

Tatra-singisalat

-20%

0,69 €

-22%

(1,38 €/kg)
tavahind 0,89 €

Kohupiimapasta
Toorjuustukook
Tiramisu-kirsi 250 g Otto
6,99 €/kg

0,55 €

(2,20 €/kg)
tavahind 0,69 €

-30%

tavahind 9,90 €/kg

Pakkumine kehtib 2.-4. juuni või kuni kaupa jätkub!

Naiste
suvekingad

-20%

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800

