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Kooli laienduste projekt on valmis
Sirje Piirsoo

S

aue koolihoone laiendus lahendab gümnaasiumi, muusikakooli
ja huvikeskuse ruumiprobleemid praktilisel viisil
ning mahus, mida linn suudab
finantseerida.
Esialgsest eskiisist ja nägemusest, mis valmis linnavalitsuse ning ruumikitsikuses
olnud asutuste koostöös ja läbirääkimiste käigus, on valminud
ehitusprojekt, mille projekteerimishanke võitnud OÜ EMP A&I
14. jaanuaril linnale üle annab.
Koolihoone laiendus koosneb kolmest osast: pikeneb
edela tiib, laieneb söökla ja
fuajee-garderoobiosa saab
pealisehituse. Gümnaasiumile lisandub kasulikku pinda
kokku ligi 1000 m2.
Edela tiiva pikendus (lisatud
plaanil nr 03) annab ruumid muusikakoolile ja gümnaasiumile.
Juurdeehitusest kaks kolmandikku
võtab enda alla muusikakool.
Eraldi sissepääsuga muusikakool paikneb sokli- ning
esimesel ja teisel korrusel. Soklikorrusele jääb garderoob ja
väike saal (55 m2) ja lindistusruum. Esimesel korrusel paiknevad klassiruumid ning õpetajate
tuba ja direktori kabinet, teisel
klassiruumid.
Kolmandal ja neljandal korrusel on klassid ja suur auditoorium gümnaasiumi tarbeks.
Saue Sõna NR 1 (385)
11. jaanuar 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
25. jaanuaril

Söökla laiendus (skeemil nr
01) lõpetab olukorra, kus lapsed
hakkasid lõunatama pea kohe,
kui kooli jõudsid. Söökla hakkab
mahutama korraga üle kolmesaja
lapse ja lõunasöögile kulub kaks,
äärmisel juhul kolm vahetundi.
Söökla alla, soklikorrusele saab
ruumid huvikeskus - ligi 90 m2.
Gümnaasiumi garderoobi
pealisehituses (skeemil nr 02)
on õpetajatetuba koosolekuruumiga ja kuus klassiruumi.
Välisvalguse kooli fuajeesse ja
pealisehituse koridori tagavad
katuseaknad ja põrandas olevad valgusšahtid.

Kuidas edasi?
Valminud projekt läbib ekspertiisi, tuleb korraldada riigihange ehitaja leidmiseks.
Tähtajad on pingelised - ehituse prognoositav algus on
märtsi lõpp või aprill. Tööd
peavad võimalikult vähesel
määral häirima kooli igapäe-

vaelu - samas on võimalik
laienduse osi eriaegselt ehitada - ja lõppema uue kooliaasta alguseks, kui kõik kulgeb
plaanipäraselt.
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Mida ootate aastalt 2013?
Saue Sõna

Eve Tamm,
Saue gümnaasiumi
õppealajuhataja

Andra Salutee,
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

Ingrid Niid,
Saue linnavalitsuse
pearaamatupidaja

Aado Liblikmann,
triatlonist, Inspecta
Estonia OÜ ekspert

Evelin Povel-Puusepp,
Saue Kodu-uurimise
Seltsingu juhatuse esimees

Aastal 2013 ootan Saue linnarahvalt ikka jätkuvat entusiasmi ja pealehakkamist.
Et võiksime oma linna üle
uhked olla ja öelda - see on
koht, kus on meeldiv elada.
Midagi maagilist peab selles
kohas olema, mis seob inimesi.
Sauel on palju lapsi,
kelle vanaemad ja vanaisad
juba elasid siin ning koolis
on hulgaliselt meie endiste
õpilaste lapsi. Minugi pere
kõige väikesemad on vähemalt seitsmendat põlve
sauekad.
Soovin, et Saue kooli
õpilastel silmad säraksid ja
nad tahaksid hommikul kooli
tulla. See annab ka õpetajatele teotahet ja töörõõmu.
Hoian pöialt oma abiturientidele, suurele osale
neist olen klassijuhataja
olnud 12 aastat. Loodan, et
nad lõpetavad edukalt kooli
ja leiavad endale uued väljakutsed, minnes püstipäi oma
teel edasi. Arvan, et see on
minu pedagoogitöö tipphetk.
Sügisel rakendub täies
mahus põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, mis
seab koolile kohustusi, aga
pakub ka palju uudset ja
huvitavat.
Kõik see toimib koostöös
õpilane-õpetaja-lapsevanem. Seega soovin edukat
koostööaastat.
Isiklikust aspektist vaadatuna - kui olla horoskoobi huviline - peaks aasta
2013 olema minule, koera
aastal sündinud neitsile,
edukas aasta.
Nõustun ajakirjandusest
loetud väitega, et ära ole
liiga ennast täis ja kõik sujub
hästi. Elu ees peab aukartus olema. Soovin, et minu
pereliikmed oleksid terved ja
neil läheks hästi. Et jätkuks
kodu, pere ja töö kõrvalt aega
ka endale, tegeleda oma
hobidega.

Perele, sõpradele ja iseendale
soovin, et jätkuks tahtmist ja
oskust olla terve ja õnnelik. Elu,
inimesi ning sündmusi huvi ja
rõõmuga vastu võtta.
Tööalaselt ootan, et Saue
lasteaed Midrimaa pakub jätkuvalt huvitavat, mängulist ja
lõbusat arengukeskkonda lastele ning on lapsevanematele ja
Saue linnale usaldusväärseks
koostööpartneriks laste arengu
toetamisel. Oleks tore, kui linnal jätkuks jõudu alustada Saue
lasteaia renoveerimisega.
Loodan, et haridus- ja teadusministeeriumi planeeritavad
uuendused ja muudatused hariduselus aitavad kaasa Midrimaa
jätkuvale arengule ja ei osutu
lihtsalt tormiks veeklaasis.
Ühiskonnalt ootan, et igaüks
hariks hakatuseks oma hinge
salasoppe, seejärel oma uksetagust ja kui see saab tehtud,
siis saab kaasa lüüa üldise elukorralduse parandamisel.

Saue linna finantsvaldkonnas on viimasel neljal järjestikusel aastal toimunud
suured muudatused. 2009.
aastal alustasime üleminekuga arvete elektroonilisele
haldussüsteemile, mille juurutasime täies mahus 2010.
aasta jooksul. 2011. aastast
on Saue linnavalitsus paberivabal raamatupidamisel,
samal aastal võeti kasutusele varade vöötkoodipõhine
arvestus- ja inventeerimissüsteem.
2012. aastal muutus põhjalikult eelarve ülesehitus ja
läksime üle tekkepõhisele
eelarvele.
Muudatusi on lühikese aja
jooksul olnud palju ja alanud
aasta võiks olla uutele nõudmistele vastavate tööprotsesside kinnistamise aasta.
Soovin kõikidele, et alanud aasta tuleks hea ja
õnnelik!

2013. aastal täitub mul töötamisest tehnilise järelevalve
süsteemis 50 aastat, praeguse
nimetusega Inspecta Estonia
OÜ, kus töötan eksperdina
katelde, survemahutite, kraanade ja ohtlike ainete anumatejärelevalve alal.
Sel aastal on soov osa võtta
Eesti triatloni karikasarja
võistlustest. Samuti üritan
osaleda Euroopa
meistrivõistlustel triatlonis,
mis toimuvad Türgis. Selleks
tuleb mul pidevalt treenida,
et hoida end sportlikus vormis.
Saue lions klubi liikmena on
kavas minna rahvusvahelisele
lionsklubide maailmakongressile 5.-9. juulil Hamburgis.
Sellelt aastalt ootan, et
oleks vähem virisemist meie
elus olevate raskuste pärast
- elus meeldib mulle ausus
ja kohusetunne. Ei saa märkimata jätta, et plaanide teostamisel on tähtsaim tervis.

Mida ma ootan aastalt 2013?
Minu soovid ja ootused on
lihtsad ning korduvad aastast
aastasse ühtesoodu. Iseendale,
oma perele, lähedastele, sõpradele, kõikidele inimestele.
Soovin siirast rõõmu, tugevat
tervist, vastastikust austust ja
tänu, sõbralikke suhteid ja suhtumisi, headust ja armastust,
tasakaalu ning turvalisust. Ehk
kõike südamest tulevat, mis
paneb päevad helisema ja tekitab õnnetunde!
On alanud kultuuripärandi
aasta, mis kannab endas
eelkõige meid ümbritsevate
vaimsete ja aineliste väärtuste
hoidmise ning edasiviimise
sõnumit. See on kui põlvkondade vaheline sild, millel on
hetkeks peatutud, et vaadata
üle loodu, väärtustada astutud
samme, korjata üles eesläinute
tarkus ning asuda sellelt pinnalt edasi – looma uusi väärtusi. Sest just nõnda kõlab kultuurpärandi aasta tunnuslause:
„Pärijata pole pärandit!”.
Ühtlasi on see kummardus
kõigile neile, kelle hinges
peitub soov hoida ajaloolist
mälu ning kanda põlvkondade vaimuvara, kätega loodut, erinevate valdkondade
teadmisi ja oskusi ajas edasi.
Pärandi hoidmine, selle
väärtuste teadvustamine on
üks osa identiteedist ning
selle loojad ja kandjad oleme
me kõik!
Sauele ja sauelastele on
alanud juubeliaasta, mil linn
saab 20-aastaseks. Meilgi
on hea võimalus üle vaadata
loodu, rõõmustada kõige üle,
mis on hästi läinud, tunda
heameelt oma kaaslinlastest
ja elukeskkonnast. Linnas on
mitmeid traditsioone, millel
kestust 10, 15 ja 20 aastat.
Nende elujõulisuses peitub
Saue pärand, mida üheskoos
hoida ja edasi viia! Kogutud
tarkuse, omandatud kogemuste, siira tehatahtmise ja
südamest tulevate soovidega.

2012 – muutuste ja emotsionaalne poliitika-aasta

Tõnu Urva
Saue linnavarahalduse
juhataja
Möödunud aasta oli keeruline
ja väljakutseid pakkuv - minu
jaoks eriline selle poolest, et
asusin juhtima uut, 2012. aastal moodustatud asutust Saue
linnavarahaldus.
2012 oli muutuste aasta ja
emotsionaalne poliitika-aasta.
Poliitikat ei teinud mitte ainult
poliitikud, vaid ka rahvas.
Isiklikus plaanis on meelde

jäänud pikad ja pingelised
tööpäevad, samuti linnavarahaldusele üleantavate objektidega kaasnenud ja tegemist
vajavate tööde pikk loetelu.
Rõõmu pakkus hea meeskonnatöö ning paljud lahendusteni
jõudnud tööd ja tegemised.
Juba varasemalt Saue Sõnas
avaldatule lisaks Kütise tn 4
hoone korstnapitside remont,
ajahambast räsitud skateparki
lammutamine, elektriostu hanke
teostamine, lasteaia remonti
vajava vana osa projekteerimistööde alustamine ja palju muid
jooksvaid töid.
Head meelt teeb, et Saue
linnavarahalduse halduskogu
liikmed on üles näidanud koostöötahet ning et linnavarahalduses töötavad tublid ja meeskonnatööd väärtustavad inimesed.
Muret teeb üldine majanduslik olukord. Ükski struktuur
ei funktsioneeri probleemideta,

mistõttu on ka linnavarahaldusel
murekohti: töötajate madalad
palgad, pingeline eelarve, lasteaia vana hoone halb seisukord,
olemasolevate tehniliste süsteemide vananemine ja nii edasi.
On teada, et alanud aasta
toob Saue linnavarahaldusele
kaasa palju töid ja tegemisi. Loodan, et kõik planeeritu teostub.
Uuelt aastalt soovin osapoolte vahelise koostöö jätkumist, üksteisemõistmist ja
vastastikust lugupidamist.
Linnaelanikele soovin märkamist ja hoolivust üksteise
suhtes. Üldises plaanis aga
majanduse elavnemist, stabiilset arengut ja et inimesed saaksid end turvaliselt tunda.
Leidkem hetk, et korraks
tagasi vaadata ja siis edasi
minna, ikka heasoovlikkuse ja
uute mõtetega. Keskendugem
sellele, mida suudame paremini.
Ilusat jätkuvat aastat kõigile!
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 39.
istungi päevakorras 19. detsembril oli 18 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas läbi viia hasartmängumaksu nõukogu
rahastatava koostööprojekti
„Supervisiooni meetodite
valdkondliku rakendamise kursus 2013“, mille

eesmärk on koolitada välja
viis inimest, sh linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja, valdkondlikuks superviisoriks. Projekti
kestus on 10 kuud perioodil 1. märts-31. detsember
2013. Projekti maksumus
on 6800 eurot ning Saue
linna omaosalus kuni 200
eurot rahalises ja 100 eurot
mitterahalises väärtuses.

Saue muusikakooli teenuste hinnad alates
1. jaanuarist 2013
◊ põhiõpe					
◊ põhiõpe soodustingimustel			
(teine ja järgnev laps)
◊ rühmaõpe					
◊ individuaalne tund 45 minutit		
◊ pilli rent
kuus				
◊ stuudio ruumi rent 1 tund			
◊ võimendustehnika komplekti rent 1 päev
◊ võimendustehnika vahendi rent 1 päev
◊ stuudio, võimendi ja klaveri rent 1 tund
◊ koopiate tegemine 1 A-4 leht			

38 eurot
34 eurot
12 eurot
18 eurot
3,7 eurot
3,7 eurot
34 eurot
6,86 eurot
1,05 eurot
0,11 eurot

◊ Kinnitas Koore tänav 5
üksikelamu laiendamise ja
renoveerimise projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kasutusloa AS-i Paulig Baltic tootmis-büroohoone
rekonstrueerimistöödele.
◊ Kinnitas Saue Sõna küljendamise hanke parimaks pakkujaks OÜ Kuldne Lammas.
◊ Eraldas reservfondist invatransporditeenuse ostmiseks 850, õpilaste sõidusoodustuste kuludeks 3500
ja eakate sõidusoodustuste
kuludeks 8200 eurot.
◊ Suunas linnavalitsuse
määruse „Projektides
osalemise kord“ eelnõu
ning volikogu õigusaktide
„Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend“ ja
„Saue Linnavalitsuse koosseisu, ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine
ja struktuuri kinnitamine“
eelnõud linnavalitsusse

◊
◊

◊

◊

järgmisele lugemisele.
Kinnitas Saue muusikakooli
teenuste hinnad.
Otsustas kompenseerida koolilõuna hinnavahe ühele Saue
gümnaasiumi 9. klassi õpilasele alates 1. jaanuarist 2013.
Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue jalgpalliklubile
128 eurot klubi raamatupidamise korraldamiseks
ning 300 eurot 2013. aasta
Eesti jalgpalliliidu litsentsitasude ja II liiga meeskonna
registreerimistasude kulude
katteks proportsionaalselt
Saue linna elanike registris
olevate võistkonna liikmete
arvule.
Eraldas noorte sporditegevuse
toetust järgmiselt: tantsustuudiole Flex 160 eurot (kaheksa
Saue linna noort); kergejõustikuklubile Tipp 2960 eurot
(74 Saue linna noort); Saue
jalgpalliklubile 480 eurot (30

Saue linna noort).
◊ Määras seaduste ja lapsevanema avalduse alusel riikliku
peretoetuse alaealisele lapsele.
◊ Hüvitas raske või sügava
puudega laste rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud
abivahendid ning sotsiaal- ja
raviteenused kogusummas
2342 eurot 10 abivajajale.
◊ Maksis igakuist perioodilist
sotsiaaltoetust kahele abivajajale, ühekordset sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust 17
abivajajale summas 1399
eurot, sünnitoetust neljale
perele kogusummas 520 eurot
ja koduse mudilase toetust
detsembrikuu eest 62 perele
kogusummas 4160 eurot.
4. jaanuari istungil otsustas
linnavalitsus jätta 63 juhul
rahuldamata Saue lasteaias
Midrimaa vanemate poolt kaetava osa soodustuse saamiseks
esitatud taotlused.

Tähelepanu, korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud
Tulenevalt jäätmeseaduse § 69
lõikest 5 on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunutel kohustus
esitada igal aastal 20. jaanuariks Saue linnavalitsusele kirja-

lik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud.
Kui korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunu nimetatud tähtajaks

kirjalikku kinnitust ei esita, on
Saue linnavalitsus kohustatud
jäätmevaldaja lugema korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21.
jaanuarist arvates (jäätmesea-

duse § 69 lg 51).
Kirjalik kinnitus tuleb esitada igal aastal olenemata
asjaolust, et Saue linnavalitsus
võib oma korralduse alusel olla

jäätmevaldaja vabastanud kuni
kolmeks aastaks.
Lisainfo telefonil 6790185
või e-posti aadressil
inger@saue.ee.

Volikogu 40. istung
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu katkestas
20. detsembri istungil linna
2013. aasta eelarve teise
lugemise ja võttis teadmiseks
info volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu
muutumisest.

Volikogu reformierakonna
fraktsioon võttis tagasi Saue
Linnavolikogu 20.09.2012
määruse nr 50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise kord“ muutmise
eelnõu.

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. jaanuar
2013.
Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt

Saue linnavalitsusele e-posti
aadressil saue@saue.ee või
margit@saue.ee.
Taotlusvormi leiate aadressilt www.saue.ee/VABA AEG/
organisatsioonid.

Lume- ja libedusetõrje
Saue linnas
Lume- ja libedusetõrjet teostab OÜ Saumer. Kui tekib
probleeme teede ja tänavate lume- ja libedustõrjega,

palume helistada Saumer OÜ
kontakttelefonil 5059509 või
edastada info e-posti aadressile saumer@hot.ee.

Foto: Sirje Piirsoo

Head soovid ja õnnenööp – südantsoojendav kingitus
Saue Sõna
Saue jõuluehteis kontserdisaal oli 27. detsembri
pärastlõunal linna eakama
generatsiooni päralt, jõulukontserdile olid oodatud
kõik, kel aastaid 70 ja enam.
Saue valla naisansambli

Pihlamari hoogsatest lauludest, Tallinna Tõnismäe reaalkooli tantsuansambli Neposedõ
kaasahaaravatest tantsudest ja
Jevgenia Orlova lummavatest
idamaa rütmidest tuli osa
saama ligi 150 inimest.
Kõigile eakatele, kes jõulupeole tulid, jäi mälestu-

seks Andres Tarja ja Eve Toomisti valmistatud omanäoline
ja kordumatud meene, isetehtud postkaardile kinnitatud savist õnnenööp koos
heade soovidega. Lörtsist ja
niisket talveilma aitas unustada kuum glögi ja krõbedad
piparkoogid.

Haridus
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Aasta õpetaja 2012 – Elina Seegel
Üks kolmest, kes mullu aasta
õpetaja tiitli pälvis, on Saue
muusikakooli klaveriõpetaja
Elina Seegel, keda intervjuu
teile lähemalt tutvustab.

tööle mujale, tihti mitmesse
kohta väiksemate koormustega.
Mina sain kohe täiskoormuse
õpilasi - nii algajaid kui edasijõudnuid - ja hulgaliselt kontsertmeistritööd. Samuti olid
mul kogemustega kolleegid,
kes vajadusel nõu andsid ja
häbenemata verivärske õpetaja
tehtud vigu kommenteerisid.
Elan Tallinnas ja Kosele
tööle käia oli päris ajakulukas,
saatuse tahtel avanes mul võimalus saada töökoht Sauel.
Alates 2001. aastast olengi
õpetanud Saue muusikakoolis.
Meie kool on noor, arenev ja
uuendusmeelne. Mul on olnud
hulgaliselt toredaid õpilasi ja
vahvad kolleegid, seega olen
otsusega siiani väga rahul.

Kust sa pärit oled, kus koolis käinud ja millise hariduse omandanud?
Pärit olen Saaremaalt Kuressaarest, seal sain põhihariduse
ja muusikalise alghariduse.
Järgnesid klaveri süvaõpingud
Otsa-koolis ja muusikaakadeemias ning kuna pärast mõningast õpetajana töötamist tundsin vajadust pedagoogikaalaste
süvateadmiste järele, omandasin
magistrikraadi Tallinna ülikoolis.

Kuidas sa muusika juurde
jõudsid?
Minu esimene õpetaja koolis oli
suurepärane inimene, kes pani
terve klassitäie lapsi ansamblis
väikeseid akordione mängima.
Väga lihtsustatud meetodil õppisime pähe klahvinimed ja
seejärel lood neile tuginevalt. Pillimängupisik hakkas sealt külge.
Kui õpetaja vahetus ja akordionimäng katki jäi, nõudsingi
emalt, et mind pandaks muusikakooli. Vastuvõtt oli juba möödas,
aga üks klaveriõpilane oli kohast
loobunud ja nii õnnestuski mul
alustada klaveriõpinguid. Minu
õpetajaks sai Marju Roots, kes
suutis musitseerimise minu
jaoks nii paeluvaks ja nauditavaks
muuta, et jätkasin kõhklematult
pärast lastemuusikakooli lõpetamist klaveriõpinguid Tallinnas.

Kus sa töötanud oled, kui
kaua sellest Saue muusikakoolis ja miks just Saue
muusikakool?
Pilliõpetaja amet on väga
spetsiifiline ja neid töökohti

Mis on muusikaõpetaja töös
kerge, mis raske, mis pakub
rõõmu ja mis valmistab muret?
Kas lapsed, kes muusikakooli
õppima tulevad, on aastate
jooksul muutunud? Kui, siis
kuidas või mis suunas?
Olen õnnelik inimene, sest
minu töö on ka minu hobi. Mind
huvitab kõik, mis on seotud kultuuri, muusika ja haridusega.
Seepärast ei tahakski otsesõnu
öelda, et miski selle töö juures
on raske. Tuleb muidugi ette
keerukaid olukordi - seda küll
- ja enamasti puuduvad valmis
lahendused: iga situatsioon, iga
probleem on erinev ja nõuab
individuaalset lähenemist.
Suurim väljakutse on see, et
maailm on muutunud ja lapsi

Õpetaja Elina Seegel Rebecca Brigitta Silvale, kes õpib esimeses klassis, õiget käteasendit õpetamas. Fotod:
Sirje Piirsoo

ei ole just palju. Minul läks
hästi, sest pärast muusikaakadeemia lõpetamist 1997.
aastal pakuti mulle tööd Kose
muusikakoolis.
Sageli ongi nii, et spetsialistid elavad ühes kohas ja käivad

Lisaks põhikohale olen
töötanud kontsertmeistrina
Otsa-koolis, Nõmme muusikakoolis ja Aruküla huvikoolis
ning projektipõhiselt teinud
koostööd erinevate lauljate ja
kooridega.

paeluvaid asju, mis end pillimängust kergemini kätte annavad, on niivõrd palju. Lapsi köidab kõik, mis kiiresti muutub,
mis on energiline, lõbus ja mitte
keeruline. Pillimäng seda ei ole.
Selle õppimine nõuab aega, keskendumist, vaevanägemist, mis
on tänapäeva lastele enamasti
võõras. Õpetaja ülesanne ongi
leida see „miski“, mis last köidaks niivõrd, et ta tahab oma
aega ja energiat pillimängule
pühendada. Ja see „miski“ on
iga lapse puhul erinev. Võib ka
juhtuda, et see magnet jääbki
leidmata, aga seda suurem
on rõõm, kui mõni õpilane on
järjepidev, huvitatud, avaldab
oma arvamust ja initsiatiivi.

Kui palju sul õpilasi on, mis
klassis nad käivad ja kas
sa oled nendega rahul?
Erialaõpilasi on hetkel kuus
- kaks esimeses, kaks teises
ning üks neljandas ja kuuendas
klassis. Õpetajaameti suur boonus on see, et koos õpilastega
õpid ka ise kogu aeg. Iga laps
on isesugune oma annete, eri-

suste ja probleemidega. Kunagi
ei teki rutiini, sest isegi samu
lugusid mängib iga õpilane
omamoodi ja see teebki töö
huvitavaks. Olen rahul nii oma
õpilaste kui nende vanematega.
Kohe kuidagi ei saa rõhutamata
jätta, et koduse toetuse roll on
pilliõppimise juures väga tähtis.

Mida ootad aastalt 2013?
Suurim ootus on see, et muusikakool saaks lõpuks oma ruumid. Õpetajana muidugi loodan,
et õpilased harjutavad hoolega
ja selle tulemuseks on mitte
ainult head hinded või ristike
tabelis, vaid tõeline rõõm muusikast ja musitseerimisest.

Kolleegid Elina Seegelist
Elina paistab silma hea ja
meeldiva kolleegina, kes
kuulub Saue muusikakooli
„põhivara“ hulka.
Ta teeb tööd südamega ja
vastutustundlikult, hoolides iga
õpilase maksimaalsest võimetekohasest arengust. Ta püüab
õpilaste koolielu igati huvitavaks teha, kaasates neid osa
võtma koolivälistest üritustest
- olgu siis selleks kontserdid,
konkursid või suvekoolitused.
Elina peab lisaks erialaoskuste kujundamisele tähtsaks
ka harmoonilise isiksuse kujunemist. Tal on väga hea kontakt lastevanematega, et leida
iga õpilasega soe ja usalduslik
suhe. Eelmisel õppeaastal
koostas Elina metoodilise
materjali „Lapsevanema ja
muusikakooliõpetaja koostöö
võimalusi lapse õpingute toetamisel“, mida kasutavad lisaks
Saue muusikakooli õpetajatele
ka teiste Loode-Eesti muusikakoolide õpetajad.
Tundi tuleb Elina heatujulise ja rõõmsameelsena. Ta
teab, mida õpetab, ning on
oma ala professionaal, avatud
ja avara silmaringiga. Ta on
positiivne, õpilasi innustav oma
oleku ja kena käitumisega.
Väga hea eeskuju õpilastele.
Töö tulemuslikkust näitavad õpilaste võidukad tulemused iga-aastastel maakonnakonkurssidel ja väljaspool.
Klaveriõpetajale lisaks on
Elina suurepärane kontsertmeister trompeti-, flöödi-ja
viiuliosakonnas. Projektipõhiselt on ta teinud koostööd
Tallinna kammerkoori ja solistidega. Elina ellu kutsutud
Saue muusikakooli konkurss
„Nobenäpp“ ja kevadised klaveriosakonna ühiskontserdid
on saanud traditsiooniks.
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Saue kontserdisügis on 12-aastane
Saue Sõna
Saue 2012. aasta kontserdisügise lõpetas ebatavaline kontsert
või pigem loominguline lavastus
„Eesti keel nagu nuga“, mille
eesmärk oli näidata muusika- ja
luulekunsti sarnasust ning kus
publikul oli oluline osa kaasamõtlejana.
Publik nautis uuemat ja
improvisatsioonilist muusikat
ning luulet tavapäratus klubilaadses õhkkonnas, istudes
vabalt laudade taga, juues
kohvi ja maiustades. Kontserdi
muusikalise poole eest kandis
hoolt Jüri Üdi Klubi telesaatest
tuntud saksofonist Siim Aimla.
Temaga koos musitseerisid
Mihkel Mälgand kontrabassil
ja Kusti Lemba kitarril. Sõnalist
poolt ja head meeleolu hoidsid
tuntud luuletajad Jürgen Rooste
ja Tuuli Velling (Taul).
Saue muusikakooli direktori
Kristiina Liiviku sõnul on kontserdisügise sarjal oma sissetöötatud rütm. Esimene kontsert viib
põnevate muusikute, loomingu
ja üllatuste maailma. Teine on

Kontserdisügise lõpetas loominguline lavastus „Eesti keel nagu nuga“. Vasakult: Jürgen Rooste, Siim Aimla, Kusti Lemba, Mihkel
Mälgand ja Tuuli Velling. Foto: Sirje Piirsoo

reeglina soolokontsert. Kolmas
pühendub kammermuusikale
ning neljas tutvustab uuemat ja
improvisatsioonilist muusikat.
2012. aastal tõi kontserdisügis Sauele Eesti tippklarnetist Meelis Vindi kavaga
„Vind Projekt 2“, legendaarse
vanamuusika ansambli Hortus
Musicus, noored kammermuusikud - tšellist Theodor-Peeter
Singi ja pianist Holger Marjamaa
- ning juba nimetatud lavastuse

„Eesti keel nagu nuga“.
Muusikakool on korraldanud
kontserte alates kooli loomisest,
alguses suhteliselt kaootiliselt,
kuid alati õpilastele mõeldes.
„Muusikaharidus ei piirdu
vaid tunnis käimisega. Väga
olulised on kontserdikülastused, mil elamused tekivad läbi
muusika vahetu kuulamise.
Lastele on sobivam ja lihtsam
külastada kontserte oma kodulinnas,“ räägib Kristiina Liivik,

kuidas kontserdisügis 2000.
aastal alguse sai.
Et oli selge, et lisavahenditeta professionaalseid esinejaid
kutsuda pole võimalik, tuli projekte kirjutama hakata. „Siin
on olnud suureks abiks MTÜ,
mille kaudu on paljud kontserdid edukalt rahastatud ja teoks
saanud,“ räägib muusikakooli
direktor, kuidas kontserdisari 12
aastat elus on püsinud.
2013. aasta kontserdisügis

tuleb Kristiina Liiviku sõnul
uus ja huvitav, professionaalne, haarav ja arendav.

Muusikakool tänab kontserdisarja Saue kontserdisügis
2012 toetajad: Saue linna,
Eesti Kultuurkapitali, Eesti
Kontserti, Saue Sõna, asjatundlikku publikut ja Saue
muusikakooli peret.

Saue poiss Daniel Bakler Laulukarusselli finaalis
Sirje Piirsoo
Daniel Bakler on üks vahva
väike Saue poiss, kes lasteaias Midrimaa Puhhi rühmas
käib. Eriline on Daniel juba
selle pärast, et iga inimene on
omamoodi unikaalne ja eriline,
kuid selle poolest ka, et just
tema jõudis sadade või isegi
tuhandete laste hulgast Laulukarusselli finaali 12 parema
hulka, olles noorimas vanusegrupis - kuni 7-aastased nelja seas.
Juhendaja Elviira Alamaa
sõnul on Daniel rõõmsameelne,

uudishimulik ja aktiivne laulupoiss, kes on väsimatu ning lennuka fantaasiaga ja kes puutus
solistilaulmisega kokku umbes
kolm aastat tagasi, kui lasteaiaõpetaja Reet Jürgens ta Saue
laululapsele laulma valis. Daniel
võitis sel korral oma vanusegrupis nii Sauel kui Harjumaal.
„Edasi tõi ema ta laulma Saue
poistekoori ettevalmistuskoori,
kus algas meie koostöö,“ meenutab Elviira, kuidas Daniel
muusika juurde jõudis.
Daniel võitis ka 2012. aasta
Saue laululapse konkursi ja
esindas meie linna Harjumaa

Daniel (istub diivanil, vasakult kolmas) sõpradega Puhhi rühmast lasteaias.
Foto: Sirje Piirsoo

laululapsel. Ka seal osutus ta
võitjaks ja žürii valis Danieli
esindama Harjumaad Laulukarusellil. Järgnes poolfinaal ja
seejärel juba finaal 6. jaanuaril
Vanemuise kontserdisaalis.
Elviira arvab, et üks põhjusi, miks Daniel konkursil nii
kaugele jõudis, on see, et tal
pole lavahirmu ja et igas tema
tegemises on krutskid sees.
„Loomulikult on ta musikaalne
ja väga lauluhimuline. Kindlasti
aga on abiks tema vahva ja toetav pere - ema, isa ja vanavanemad,“ rõhutab juhendaja.
Ema sõnul on Daniel - nagu
väljaspool kodu - ka kodus väsimatu aktivist, kes tegevusetult
ei kannata olla ühtegi minutit.
Talle meeldivad arvuti- ja wii
mängud, legosid kokku panna
ning muidugi ei puudu selle
kõige kõrvalt muusika. „Mingi
plaat või muusikavideo mängib alati, mida ta siis veel kõva
häälega kaasa laulab, vahel ka
tantsib,“ kirjeldab ema Danieli
koduseid tegevusi.
Et Danielil on alati väga
palju küsimusi kõige kohta,
siis temaga kodus juba igav ei
hakka ja tihti on täiskasvanud
enne väsinud.
Jõuluvana aga täitis Danieli
ühe unistuse - tõi talle kitarri
- ja nüüd hakkab laulupoiss
käima kitarrikursustel Saue
muusikakoolis.

Pjedestaali kõige kõrgemal astmel on sauelased Kaidi Safronov ja
Kaido Kirs, Eesti meistrid sportkeeglis

Sauelased on Eesti meistrid
sportkeeglis
Saue Sõna
Detsembri kolmandal nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid sportkeeglis. Sauelased
Kaidi Safronov ja Kaido Kirs
tulid tandemis võitjateks.
Laupäeval, 15. detsembril,
toimusid Rae keeglisaalis neljandad Eesti meistrivõistlused
sprindis. Meeste arvestuses
tuli kindlalt Eesti meistriks
Urmas Lembla (SK Talke),
teine oli Kristjan Tamlak (KK
Reval) ja kolmas Raul Rebane
(Tartu KK). Naiste arvestuses

kaitses tiitlit Heret Ots (KK
Reval), hõbedale tuli Laura
Peets (KK Killuke) ja pronksile
Eva Krumme (KK Tallinn).
Pühapäeval, 16. detsembril, toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused tandemis. Võidu võttis segapaar
Kaidi Safronov/ Kaido Kirs
(KK Tallinn), võites finaalis
paari Heret Ots (KK Reval)/
Raido Kuusk (SK Kalju).
Pronksiheitlusest väljusid
võitjatena Kaire Kalberg
(KK Tallinn)/ Kalle Korol (KK
Reval).

Varia
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Jõuluveerand möödus imekiiresti
Saue gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Gümnaasiumi algklasside jõuluveerand möödus imekiiresti osalt
ka seetõttu, et november ja detsember olid lisaks õppetööle täis
erinevaid põnevaid üritusi.
Pärast isadepäeva oli
novembris matemaatikanädal,
tähistasime kooli sünnipäeva
ja toimus liiklusalane helkurikoolitus 4. klassidele.
Harjumaa etluskonkursil Viimsi koolis käisid 22.
novembril Saue gümnaasiumi
esindamas Sigmar Sten Kõiv,
Norton Reintam, Laura- Liis
Kümnik, Eliise Koroljov ja Heneliis Notton. Kolmanda koha
saavutas Norton Reintam 2.a
klassist. Teda juhendas õpetaja Merike Saul.

Teist aastat järjest meisterdasid Saue lapsed jõulupakke
Eesti kaitseväelastele Afganistani. See komme sai alguse
eelmisel aastal, kui praegune
4.b kutsus klassiõhtule külla
kaitseväelase Asso Treksleri,
kelle õhutusel tookord pakid
teele saadeti. Sel korral valmistasid pakke juba kolm
klassi - 1.a, 4.a ja 4.b.
Koolis olid jõulupakke vastu
võtmas kaitseväe esindajad
ja sõdurid, lapsed said näha
lahingutehnikat ja erinevaid
kaitseväe masinaid. Kaitseväelased vastasid meeleldi laste
küsimustele selle kohta, mida
Eesti kaitseväelased üldse
Afganistanis teevad. Loodame,
et meie laste valmistatud
joonistused, meisterdused ja
kaardid tõid kaugelolevatele

Eesti kaitseväelastele rõõmu.
Detsembri alguses oli koolis traditsiooniline algklasside heategevuslik küpsetiste
müük. Saadud tulu annetame
kodutute koerte varjupaigale.
Kooliveerandi viimane
nädal algas jõulupidudega.
Sel aastal tuli korraldada
lausa kolm pidu, sest meid,
algklasse, on lihtsalt sel
aastal nii palju, et korraga
me enam aulasse ei mahu.
Loomulikult tuli jõuluvana ja
klassidel olid esinemisnumbrid. Jõuluvanalt ja lastelt said
kiita ka 3.-4. klasside õpetajad, kes esitasid hoogsa
tantsu kuuma hiti „Ganhnam
Style ” järgi.
21. detsembril toimetasid
koolis õpilaste asemel päkapikud, sest hommikul kell

Norton Reintam tuli Harjumaa etluskonkursil kolmandale kohale.
Pildil esinemiskostüümis

Teist aastat järjest meisterdasid Saue lapsed jõulupakke Eesti kaitseväelastele Afganistani. Fotod: Saue gümnaasium

8.15 avati aulas algklasside
Päkapikumaa. Nii nagu eelnevatelgi aastatel, külastas iga
klass kahe erineva õpetajapäkapiku töötuba. Oli filmi-,
mängu-, meisterdamis-, jõulujutu- ja laulutube. Loodame,
et väikesed päkapikud jäid
rahule. Päev lõppes klassiju-

hatajatunniga, kus tehti kokkuvõtted veerandist ja jagati
tunnistused.
Nüüd on käes uus aasta ja
alanud on uus kooliveerand.
Loodame, et väikesed päkapikud on kenasti puhanud ning
valmis uuesti koolipinki nühkima ja tarkusi omandama.

Naiskodukaitse tähistas 85. sünnipäeva
Heidi Toomse
Esimesel advendipühapäeval kogunes Naiskodukaitse
Harju ringkonna pere Saue
noortekeskusesse esinaise Anu
Püümetsa vastuvõtule, et tähistada 85. sünnipäeva, vaadata
tagasi tegusale 2012. aastale
ja meenutada organisatsiooni
algusaastaid.
Kohalviibijaid oli tulnud
tervitama Naiskodukaitse
esinaine Airi Tooming, Kaitseliidu Keila malevkonna pealik
nooremleitnant Priit Luure,
Saue kompanii pealik nooremleitnant Jüri Pääsuke ja
Saue linnapea Henn Põlluaas.
Kõigil jagus kiidusõnu
tegusatele naiskodukaitsjatele, kes olid möödunud aasta
jooksul abiks ja toeks Kaitseliidu ning kohalike omavalitsuste üritustel toitlustamise,
teavitustöö ja sündmuste
jäädvustamisega. Kõnelejad

Vasakult: Keila jaoskonna esinaine Aet Kala, Naiskodukaitse esinaine AiriTooming ja Harju ringkonna esinaine
Anu Püümets. Foto: Naiskodukaitse

tõstsid esile tööd kodutütarde
ja noorkotkastega, uute inimeste kaasamist organisatsiooni ning agarat osavõttu
kudumisprojektist, mille tulemusena valmis 200 paari kindaid ja sokke välismissioonil

viibivatele Eesti sõjameestele.
Selleks, et pakkuda toite,
mida valmistasid meie esiemad 85 aastat tagasi, korraldasid Keila jaoskonna esinaine
Aet Kala ja aseesinaine Külliki
Trepp peolauakoolituse, tänu

millele jõudsid lauale sellised
hõrgutavad road, nagu merehulgusekreem, arjaskipraad,
segatoit, täisaetud ubinad ja
mitmed muud.
Lisaks ajastuhõngulisele
peolauale ja õnnestunud ees-

kavale, kus tulid ettekandele
laulud, mis pärinesid rahvuslikust ärkamisajast, pakkus
suurt huvi ka loterii, mille
auhinnad olid Keila jaoskonna
naiste valmistatud. Saadud
tulu läheb kodutütardele vihmakeepide ostmiseks.
Nüüd, pärast kordaläinud
pidu vaatame optimistlikult
alanud aastasse, mis on täis
uusi väljakutseid, saavutusi,
teadmisi, oskusi ja oma
panuse andmist kodumaa
hüvanguks.
Naiskodukaitse on Kaitseliidu eriorganisatsioon,
asutatud septembris 1927,
mille eesmärk on vabatahtlik
töö Eesti riigi ja ühiskonna
hüvanguks, Kaitseliidu toetamine ja isamaaliste traditsioonide hoidmine. Naiskodukaitsel on 1747 liiget. Tule
sinagi! Infot leiad aadressilt
www.naiskodukaitse.ee/Harju_
ringkond_14.htm.
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Saue päevakeskuse tegemised jaanuaris
◊ Igal neljapäeval algusega kell
10 toimub Saue noortekeskuses Hiina tervisevõimlemine
qigong. Juhendab Mart Parmas, osalustasu on 3 eurot.
◊ 11. jaanuaril kell 10.15 on
võimalus mõõta vererõhku
ning veresuhkru, hemoglobiini ja kolesterooli taset.
Mõõtmised on tasulised.
Individuaalsed konsultatsioonid. Vajalik eelnev registreerimine telefonil 6595070.

◊ 13. jaanuaril tervitame uut
aastat projektiga „Köök ühendab rahvast“. Buss päevakeskuse juurest väljub kell 11.
Registreerumine on lõppenud.
◊ 15. jaanuaril kell 13 läheme
kinno Artis väärikate kinohommikute raames vaatama
filmi „360“. Maailmakuulsa
brasiilia filmirežissööri Fernando Meirellese („Jumala
linn“, „Ustav aednik“) ja
inglise stsenaristi Peter

Jumalateenistused
jaanuaris Saue kirikus
Ja sel päeval voolavad Jeruusaleast välja elavad veed: neist
pooled Idamere poole ja pooled
Läänemere poole, see sünnib
suvel ja talvel. Sk 14:8

Pühapäev, 13. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab
Raivo Kaustel.
Pühapäev, 20. jaanuar kell 13

Teenused
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@potipoiss.ee; 58072581.

Pühapäev, 27. jaanuar kell 13
Jumalateenistus armulauaga,
mida juhatab EELK Keila Miikaeli koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho

Osutan raamatupidamisteenust
ja finantsnõustamist. Telefon
5152977, Marianne.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Virve Laan
Saue huvikeskuse huvitegevuse juht
treenida vabakäejooni ja õppida
joonkompositsiooni tegema.
Kõik joonistused said suures
saalis ritta ja nii võrdles igaüks
enda tööd ka teiste omadega.
Kunstitegevusi juhendasid
Evelin Voksepp, Made Kaares
ja Virve Laan.
Et koolivaheajal saaks ka
liikumisest rõõmu tunda, korraldas Terje Toomingas õpilastele kolm teatevõistlust osavuse, kiiruse ja täpsuse peale.
Kunstipäev lõppes rõõmsa tuju
ja ühise piparkoogisöömisega.
Head algavat õppeveerandit
kõigile Saue huvikeskuse ringide õpilastele!

kem lennukis kui kodus ning
kus raha ja armastus on tihti
kohad vahetanud.
◊ 29. jaanuaril kell 12
külastame Oleviste kirikut
ja kogudust. Sõidame kell
10.50 kaubakeskuse juurest
väljuva bussiga nr 190.
◊ 3. aprillil kell 18 külastame Mikkeli muuseumi. Jüri
Kuuskemaa teeb ringkäigu
muuseumi hõbeda ja graafika
väljapanekus. Osalustasu on

Müük
Müüa soodsalt kuivi küttepuid (30-60 cm), saepindusid
ja -materjali. Lintsaekaatri
teenus. Transport. Saku
vald, Männiku küla, telefon
56562009, resultes@resultes.
ee, www.resultes.ee.
Otsin tööd
23-aastane mees otsib tööd
keevituse alal või tööstuses,
edgarholm@hot.ee.
Kinnisvara
Anda rendile neli kõrvuti asuvat garaažiboksi Sauel Kuuseheki tänaval. Info telefonil
5640109.

Soovin üürida 2-toalist korterit otse
omanikult kuni 250 euro eest kuus
pikemaks ajaks Sauel või selle
lähedal. Maksan ainult otseste
kulude eest (küte, elekter, gaas,
vesi, prügi), ei maksa remondifondi
eest. Kontaktid: andrus.luhtla@
gmail.com, mobiil 53499122.
Müüa kanaliga garaaž Kuuseheki tänaval. Hind 3000 eurot.
Telefon 56698863.
Ostan Sauele kapitaalremonti
või renoveerimist vajava kivimaja. Pakkumised teha e-posti
aadressil tauno.omanik@mail.
ee, telefon 56698863.
Ostan garaažiboksi Sauele.
Soovitav Nurmesalu tänaval.
Võib pakkuda kahest boksi.
Telefon 5016401.
Müüa 3-toaline korter Pärnasalu tänaval. Heas seisukorras. Täpsem info telefonil
5201710, e-posti aadress ene.
keba@gmail.com.

Luterlikud
jumalateenistused
armulauaga Sauel
6. jaanuaril; 13. jaanuaril; 20.
jaanuaril ja 27. jaanuaril.
Luterlikud jumalateenistused toimuvad Saue päevakeskuses (Kütise 4) ja algavad kell 13.
Tähelepanu! 27. jaanuari
jumalateenistus toimub Saue
vabakirikus.

Jumalateenistusi korraldavad misjonärid Juha
ja Anu Väliaho. Tegevust
koordineerib EELK Keila
Miikaeli kogudus. Täpsem
info keila@eelk.ee, telefon
51931501.
Õnnistatud uut aastat!

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!
Lapsed valmistasid jogurtitopsidest lumememmi suure õhinaga

1,50 eurot.
Vajalik kiire
registreerimine!

MTÜ-de koosolekud
◊ 25. jaanuaril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine.

Tähelepanu reisihuvilised!
◊ Hollandi reisi esimese osamakse - 25 eurot - tähtaeg
on 21. jaanuar.

Kuulutused

Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Kaido Juhkama.

Kunstipäev huvikeskuses
Huvikeskus korraldas vaheajal
koolimajas õpilastele kunstipäeva. Kavas olid erinevad
tegevused, nagu joonistamine,
meisterdamine, tööde näitus
ja ühismängud. Osales klassitäis õpilasi.
Et kunstitegevusi oli mitu,
jagasid juhendajad lapsed kolme
gruppi. Kes ühe töö valmis sai,
võis järgmist tegema liikuda.
Selleks, et taaskasutusele
tähelepanu juhtida, valmistasid
lapsed nahast võtmehoidjaid ja
meisterdasid jogurtitopsidest
lumememmesid. Memmed ja
võtmehoidjad valmisid suure
õhinaga ja kui töö tehtud,
suundusid nad joonistama, et

Morgani („Frost/Nixon“)
koostöös valminud film
„360“ on inspireeritud Arthur Schnitzleri näidendist
„La Ronde“. Kaasaegselt
hoogsad jutustused ja tegelaskujud erinevatest Euroopa
ja Ameerika Ühendriikide
linnadest põimivad filmi
värvikaks, põnevaks ning
sügavalt liigutavaks 21.
sajandi armastuslooks, kus
inimesed veedavad aega roh-

Müüa garaaž Sauel Nurmesalu
tänaval, hind 2000 eurot. Kontakttelefon 5260021, Tanel.

Mälestame kauaaegset
naabrit
MEEDI MIDRIT
ja avaldame kaastunnet
perele.
KÜ KÜTITULI

Mälestame head naabrit
ning tunneme
südamest kaasa
Mairele ja Margitile perega
kalli ema, vanaema ja vanavanaema
MEEDI MIDRI
lahkumise puhul.
Olav, Katrin, Martin

Avaldame sügavat kaastunnet
Elvi Siimonile
abikaasa surma puhul.
KÜ Tule 4 elanikud

Avaldame kaastunnet
Martin ja Erik Kapile
kalli vanaema
surma puhul.
Töökaaslased K&K Buildings
OÜ-st

Avaldame kaastunnet
Heiki Kapile
ema surma puhul.
Endised töökaaslased K&K
Buildings OÜ-st

Teated ja reklaam
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Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv, märg).
Aastaringne tootmine ja lai puu
sortiment. Kütteklotsid ja 30 cm
kask 40 l võrkkottides, saepuru
200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksema
kalluriga! Saue, Sooja 3a, tel
53600375,
halupuu24@hot.ee

Rakvere teatri etendus „Leenane´i kaunitar“
Martin McDonagh „Leenane´i
kaunitar“ (Scéal Éireannac) 1.
veebruaril 2013 kell 19 Saue
kontserdisaalis.
Tõlkija Erkki Sivonen.
Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Üllar Saaremäe.
Kunstnik Mae Kivilo.
Osades Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja Velvo Väli.
Iirimaal öeldakse, et kui
astelhernes enam ei õitse, on
suudlemise aeg möödas. Visa
hingega astelhernes õitseb
aga varakevadest hilissügiseni.
Mägises ja karmis Iiri külakeses
elav Maureen on neljakümne
aasta jooksul suudelnud vaid
kahte meest. Tema ema Magi
arvates on sedagi liiga palju.
Maureen`i ja tema seniilsust
teeskleva ema suhted pannakse
proovile, kui nende ellu sekkub
tütrele armastuselootust pakkuv mees.
Piletid hinnaga 10 eurot
(täispilet) ja 8 eurot(sooduspilet
pensionäridele, õpilastele) müügil Saue huvikeskuses (Saue
koolimajas ruum 124) alates 7.
jaanuarist E-N kell 15-18 ja tund
enne etenduse algust kohapeal.

