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Midrimaa kasvatajad elasid loomarolli täielikult sisse. Foto: Sirje Piirsoo
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ihavõttevõttepühad tulid
Saue lasteaialastele
toreda näidendiga Jänesepoisi „argpüksidest“
ja naljapäev, 1. aprill tõi suure
vabaduse.
Muusikaõpetaja Reet Jürgnesi lavastatud vahva etendus
põhines Ira Lemberi näidendil „Argpüksid“, kus imearg
mesilastki pelgav Jänesepoeg
hoobilt julgeks muutub, kui
„argpüksid“ konna juurde tiiki
ronides jalast ära võtab.
Lugu läheb üha naljakamaks, kui jänksipraadi noolima tulnud Rebane need enda
jalga tõmbab, seejärel harakat,
kukke ja kanagi kartma hakkab
ning tühja kõhtu kapsa ja teradega täidab.
Kui tuul „argpüksid“
minema puhub, peavad lustlikud loomad maha Jänesepoisi

Vaat, selline ongi tõeliselt julge jänes! Foto: Sirje Piirsoo

sünnipäevapeo, mille aukülaline on loomulikult Tibu ning
kust ei puudu tibutants ja värvilised munadki.
Näidendi tegid laste jaoks
põnevaks ja eriliseks kasvatajad,
kes loomarolle täieliku sisseelamisega ja tõetruult esitasid.
1. aprill tuli lasteaeda traditsioonilise Suri-Muri päevana. Kui tavaliselt toimetavad

lapsed oma rühmas ning muusika- ja võimlemissaalides, siis
naljapäeva hommikupoolik tõi
vaba voli minna, kuhu tahad.
Lapsed nautisid iseseisvust ja
vabadust, käisid külas sõpradel
teistes rühmades ning tutvusid suure ja vahva lasteaiaga.
Õpetajad võõrustasid külalisi
teistest rühmadest, õpetajaabid
turvasid lapsi treppidel ja juht-

Väike peataolek - kuhu me nüüd küll suures vabadusetuhinas sattusime?
Foto: Saue lasteaed

kond pidurdas hoogu koridoride
ristumiskohtades.
Kümme minutit enne
ühteist hakkas lasteaiapere
täiskasvanud pool lapsi kodurühmadesse tagasi „karjatama“. Täistunniks oli SuriMuri päev läbi ja vaikus majas.
Ah jaa, see pisiasi veel jäi märkimata - lapsed ka ikka oma
rühmas tagasi.
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Paldiskis avas uksed
Lääne-Harju ettevõtlusinkubaator
Lääne-Harju
Ettevõtlusinkubaator
Regionaalminister Siim Kiisler,
Harju maavanem Ülle Rajasalu
ja Paldiski linnapea Stanislav
Tšerepanov avasid 18. märtsil
Paldiskis Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori, mille 630 m2
suuruses büroo- ja seminarikompleksis on leidnud juba
kodu neli alustavat ettevõtet.
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori tegevjuhi Enn Laansoo
sõnul on Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse ning Paldiski
Ettevõtjate Liidu asutatud
Eesti esimese eralagatusliku
ettevõtlusinkubaatori põhieesmärk Harjumaal uute äriideede
otsimine, alustava ettevõtja
toetamine ja elanikesse ettevõtluspisiku süstimine.
„Esimese tegevusaasta
jooksul oleme loonud ja täiendanud konsultantide võrgustikku, teinud ettepanekud
koostööks kõikidele Harjumaa
omavalitsustele, kellest suurematega, nagu Saue, Maardu
ja Keila linn ning Harku vald,
käivad läbirääkimised võimaliku liitumise osas meiega.

Tänastele ettevõtjatele järelkasvu kasvatamise eesmärgil
oleme alustatud ka koostööd
Paldiski Gümnaasiumiga ettevõtlusõppe pakkumisel,“ ütles
Laansoo.
„Omavalitsuste vahel käib
tõsine konkureerimine elanike
nimel ja võidavad need, kes
suudavad kaasa aidata töökohtade loomisele. Paldiski
on hea näide, kuidas avalik
ja erasektor üheskoos saavad
sellesse panustada. Kui meie
inimestel on tööd ja kasvab
perede jõukus, läheb ka meie
omavalitsustel paremini,“
ütles regionaalminister Siim
Kiisler avamisel.
Paldiski linnapea Stanislav
Tšerepanov kinnitas kohaliku
omavalitsuse jätkuvat toetust
ettevõtluse jõudsale arengule
Paldiskis. Ta lisas, et Paldiski
Linnavalitsus on esimene
kohalik omavalitsus Harjumaal, kes Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatorit rahaliselt
toetanud on.
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori visioon on kasvada
kõikide Harjumaa omavalitsuste ettevõtete ühtseks

inkubaatoriks ja avada lähitulevikus Harjumaal veel 2-3
sarnast bürookompleksi klientide teenindamiseks.

Kristiina Hindreks,
Saue Linnavolikogu
arengukomisjoni esimees:
„Saue Linnavalitsus on
juba mitmel korral kohtunud
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori eestvedajatega ja
usub, et samalaadselt kui
Paldiski linnas, saab tulevikus
koostöö toimima ka Sauel.
Millal leiame ja sisustame sobivad ruumid inkubaatori tarbeks, on veel
ebaselge, kuid töö selles
suunas käib.
Oleme kaasanud LääneHarju Ettevõtlusinkubaatori Saue linna ettevõtluse
ergutamise sündmustesse.
Koostöös leiab 20. aprillil
aset Saue linna Ettevõtluspäev. Usun, et tegusa
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori näol leiab ettevõtlik
sauelane ettevõtlusega alustamiseks väärika partneri.”

Paldiski linnapea Stanislav Tšerepanov ja regionaalminister Siim Kiisler
18. märtsil Paldiskis Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatorit avamas. Foto:
Jevgeni Komarov

Märtsis sai täis 23 aastat bussiliini Saue-Tallinn-Saue
Matti Nappus
Saue Linnavolikogu sotsiaalja tervishoiukomisjoni
esimees
Kas teil on veel see aeg meeles, kui ootasime keskpäeval
4-5 tundi rongi, et sõita Sauelt
Tallinna ja tagasi? Tol ajal oli
Saue juba elamiseks sobiv
koht, aga rongiliiklus närune
ja raudteejaam paljude sauelaste elukohast kaugel. Isegi
minu tüdruksõber, kellega meil
oli ühine poeg sündimas, läks
Õismäele elama, kartes, et
Sauel pole võimalik last normaalselt üles kasvatada.
Kui 1989. aastal olid tulekul
demokraatlikud omavalitsuste
valimised, soovitasid erakonnakaaslased Tallinna Rohelisest
Liikumisest mul kandideerida
Saue alevikust Tallinna Linnavolikokku. Valimistel võitnud, asusin lubadusi täitma.
Esmaülesanne oli Saue elanike
transpordi korraldamine.
Vaatamata pidevale kabinettide uste taha saatmistele,
õnnestus lõpuks kasutusele
võtta kaks mahakandmisele
määratud Ikarus bussi Ülemiste

bussipargist. Mõlemal bussil
vahetasime kõik rehvid, ühel
mootori jne. Veneaegne autojuht
teab väga hästi, mida tuli teha,
et vana masin sõitma saada.
Samal eesmärgil koolitasin
oma poja Jaanus Nappuse ja
tema sõbra Arbo Aasoja bussijuhiks. Kaks minu sõpra, Rein
Juhanson ja Uuno Piiskoppel,
kes olid juba enne bussijuhid,
tulid innuga liini sõitma ja
teostasid eelmainitud remonttööd tasuta. Küllap nägite
mindki bussi roolimas.
Soov moodustada firma
nimega Saue Ekspress ei täitunud, kuna Ülemiste direkt-

sioon arvas, et erafirmale busse
müüa pole võimalik. Noh, see
oli rohkem kadedusest.
Suutsime liini ülal pidada
nendesamade kollaste bussidega üle kahe aasta, dotatsiooni
alev ei maksnud, et uusi osta.
Seejärel õnnestus liin üle anda
Tallinna Autobussikoondisele,
vastu lubas alev bussipargile
eraldada seitse ehituskrunti.
Kohe tuli maade ja varade tagastamine ning sellest johtuvalt
jäid ehituskrundid eraldamata.
Bussiliin aga oli sissetöötanud
ja hakkas linnalt dotatsiooni
saama. Milleks firmal enam
loobuda liini teenindamisest?

Tallinna Autobussikoondise
allasutus Rävala Liinid müüdi
maha AS-ile Hansabuss, aga
see firma vajas suuremat
dotatsiooni. Seepeale tegi AS
Atko Grupp oma pakkumise ja
nii ta siis sõidutaski meid valgete bussidega Tallinna vahet,
sõitjad küll teenusega eriti
rahul ei olnud.
Kadunud Saue abilinnapea
Rafael Amos tegeles reisikorraldusega aastaid, võib öelda, et
oli liini nr 190 patroon. Minu
ülesanne oli mõningatele volikogu liikmetele tüütuseni toonitada, et lapsed ja pensionärid peaks tasuta sõitma. Neid
volikogu liikmeid, kes linna
aastaeelarves selle võimaluse
alati heaks kiitsid, tahame
nüüd südamest tänada.
Paljudel volikogu liikmetel
oli tungiv soov, et Tallinn-Saue
liinil oleks ka konkureeriv
bussifirma. Seepeale esitas
linnavalitsus juristi kirja, kus
oli ühemõtteliselt öeldud, et
juriidiliselt pole võimalik teistel liini teenindada.
Võtsin arutusel oleva kirja
volikogu istungil enda kätte ja
lubasin selle suure ümbrikuga

saata Eesti Vabariigi õiguskantslerile. Pärast seda lubati
liinile AS Hansabuss ja veel
marsruuttakso. Ei tea mina
siiani, kas kirja vibutamisest
oli kasu või mitte …
Nagu nüüd isegi näete, sõidavad Tallinna vahet ainult AS-i
Hansabuss bussid. Reisijad on
rahul: üks kuupilet, pühapäevased sõidud, bussid mugavad ja
bussijuhid mõnusad.
Loodan, et võetakse kasutusele liininumber 190 ja bussid sõidaks Saue linna sisse
erinevatest suundadest, kuna
linnasisesed tänavad, - eriti
Tule tänav - vajavad põhjalikku
remonti, pole mõtet busse lõhkuda. Tõkke tänava kõrval kasvavaid puuoksi tuleks kevadel
piirata. Kui tahame, et liin korras oleks, jätkub tegevust alati.
Minu arvates võib ainult ühte
firmat vedajana kasutades aja
jooksul probleeme tekkida.
Sõidu hind võib lakke lüüa,
sõiduplaanid harveneda vms.
Loodan veel, et kui sügisel
tulevad uued elektrirongid, on
bussiliinid endiselt mugavad ja
linnarahvas jääb truuks bussitranspordile.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 20.
märtsi istungi päevakorras
oli 22 punkti.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja
laiendamise I, II ja III osa ehitustööd“ hankedokumendid.
◊ Otsustas kanda 2008. aastal tehtud ettemaksed ja
bilansis lõpetamata ehitusena kajastatud Paju tänava
2012. aasta bilansist välja
perioodi kuludesse.
◊ Andis avaliku ürituse korraldamise loa Pärnasalu põik
11 platsil kell 9-16 laatade
korraldamiseks: jürikuu laat
27. aprill, lehekuu laat 26.
mai, heinakuu laat 21. juuli,
mihklikuu laat 8. september
ja sügislaat 12. oktoober.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Inves-

◊

◊

◊

teerimislaen“ hankedokumendid.
Võttis Lääne-Harju politseijaoskonnalt vastu leiud ning
andis linnavalitsusele üle
antud seitsmest jalgrattast
viis Saue Noortekeskuse ja
kaks Saue lasteaia Midrimaa kasutusse.
Lubas 1. augustil 2005
soetatud klassi mööblikomplektist maha kanda
kasutamiskõlbmatuks muutunud 36 tooli.
Suunas Saue Linnavolikogu määruste eelnõud
„Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja
kontrollimine, ametiisikute
toimingu- ja tegevuspiirangud“ ja „Saue Linnavolikogu määruste kehtetuks
tunnistamine“ ning volikogu otsuse eelnõu „Kütise
tn 4 mitteeluruumides üüri
kehtestamine“ volikogusse
vastuvõtmiseks.
Kustutas sotsiaaleluruumi

vajajatena arvelt kaks isikut.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust kogusummas
2395 eurot 29 abivajajale
ja perioodilist sotsiaaltoetust
kahele.
◊ Määras hooldaja ühele
raske puudega isikule.
◊ Otsustas maksta 2013.
aasta märtsi eest 76 perele
koduse mudilase toetust
kokku summas 5330 eurot
ja sünnitoetuse esimest osa
kahele perele kokku summas 130 eurot.
◊ Tunnistas riigihankel „Saue
lasteaia Midrimaa, Kuuma
tn 9, Saue linn rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamine” edukaks OÜ
EMP A & I pakkumuse.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks tegevuseks toetust
järgmiselt: Saue Jalgpalliklubile 2950 eurot Laagri
staadioni rentimiseks liigamängudeks, Männiku halli

Küsitlus:
milline võiks olla Saue tulevane keskus?
12. aprillil algab kõigile sauelastele ja Saue sõpradele
suunatud küsitlus Saue linna
keskusala oleviku ja tuleviku
kohta.
Küsitlus on esimene samm
uuele keskusele sisu ja näo
ehk teisisõnu visiooni loomise protsessist. Etapilise
protsessi eesmärk on leida
ühiselt vastused küsimustele,
millist keskust linnal vaja on,
milliseid praeguseid soove

ja kitsaskohti saab keskuse
arendamise kaudu lahendada
- ning mis kõige tähtsam, mis
võiks seal olla sellist, millest
praegu ei oska unistadagi?
Et ettevõtmine saaks
sisuka alguse, kogumegi
küsitluse kaudu informatsiooni linlaste käitumisharjumuste, eelistuste, vajaduste
ja ideede kohta. See on
asendamatu lähtekoht kogu
järgnevale kavandatud tege-

vusele.
Küsitlus on anonüümne
ja ilmub paberkandjal 19.
aprillli Saue Sõnas ning on
kättesaadav veebis aadressil
www.saue.ee juba alates 12.
aprillist.
Samale lehele koondub ka
info küsitluse tulemuste ning
kogu visiooniloome kohta.
Küsitlust aitab läbi viia
MTÜ Linnalabor (www.linnalabor.ee)

Saue Sõna kojukanne
vaid päeva jooksul.
Kui postkasti kasutab mitu
firmat või perekonda, siis on tõepoolest paraku nii, et seda ühte
lehte tuleb omavahel jagada.
Mida teha, kui ma lehte ei
saa või kui leht hilineb?
Teatage sellest Saue Linnavalitsusse telefoni või
e-posti teel.
◊ telefon 6790175, Sirje
Piirsoo või 6790180, linnavalitsuse üldtelefon;
◊ e-posti aadress leht@saue.ee.
Vajalik on aadress, kuhu leht
ei jõudnud, et see AS-ile Express Post edastada ja uurida,
miks kojukannet ei toimunud.
Anonüümse jutuga, et lehte

27. märtsi istungi päevakorras oli kolm punkti.
Saue Linnavalitsus

◊ Otsustas enampakkumise korras üürile anda linnale kuuluva
korteriomandi (loe lk 3).
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi õpilaspäeviku müügihinnaks 3,60 eurot ning
rikutud või kaotatud õpilaspileti asendamise hinnaks
3 eurot.
◊ Nõustus töömaleva ja linnalaagrite korraldamisega
ning kinnitas osalustasud.
Saue linna töömaleva esimene vahetus on 6.-14.
juunil ja teine 19.-24.
augustil. Linnalaager toimub 17.-22. juunil, selle
hind on 60 eurot lapse
kohta. Kunstilaager toimub
25. juuni kuni 4. juuli Pivarootsis, selle hind on 180
eurot lapse kohta. Loodusloomelaager toimub 21.25. oktoober Pivarootsis,
selle hind on 100 eurot
lapse kohta. Töömalevat ja
nimetatud laagreid korraldab Saue Noortekeskus.

Saue Linnavalitsus
kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub linnarahvast teisipäeval, 23. aprillil, kella 18.30-ks Saue Noortekeskuse saali kohtumisele, et
vastata sauelaste küsimustele,
saada teada probleemidest linnas ja anda ülevaade:
◊ mis on veel teha jäänud, et
üldvee- ja -kanalisatsiooniprojekt lõppenuks lugeda;
◊ millises seisus on kooli
juurdeehituse projekt;
◊ millisel viisil on kavas

lahendada
lasteaia
ruumiprobleemid;
◊ kuhu on jõutud Saue keskuse visiooni loomisega;
◊ millal ja kuidas tähistame
Saue linna 20. sünnipäeva.
Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi, sellele
järgneb kontsert.

Korteri üürile andmise teade

Sirje Piirsoo
Pärast iga lehenumbri ilmumist saabub linnaelanikelt
teateid, et Saue Sõna pole
jõudnud postkasti või ei tule
õigeaegselt. Siinkohal on paslik selgitada, kes, kuidas ja
millal Saue Sõna kojukannet
teostab ning kuidas käituda,
kui te lehte pole saanud või
kui kojukanne hilineb.
Saue Linnavalitsusel on
sõlmitud AS-iga Express Post
leping, mille alusel ettevõte
Saue Sõna postkastidesse
kannab.
Tegu on lauskandega ehk
igasse Saue linna postkasti
peab jõudma lehe ilmumise
päeva jooksul üks leht - seega
üle kahe nädala reedel ja
mitte ilmtingimata hommikul,

rentimiseks noortetreeninguteks ja rannajalgpalli
MV registreerimistasude
katteks; MTÜ-le Sagittarius 400 eurot treening- ja
võistlusvarustuse ostmiseks; Linnamäe krossiklubi
MTÜ-le 800 eurot 2013.
aasta Supermoto Eesti ja
maailmameistrivõistlustest
osavõtukulude katteks.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse õpilaste 10.-13. juunil 2013 toimuva suvelaagri
osalustasuks 100 eurot.
◊ Kinnitas Saue linna Kadakamarja tn 8 üksikelamu ning
Kadakamarja tn 22 kinnistu
elamu 22G-21, 22 ja 23
elektrivarustuse kaabelliini
projekteerimistingimused.
◊ Saatis teisele lugemisele Saue
linna riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani.

ei tule või see jääb hiljaks,
ei ole paraku midagi peale
hakata.
Kõik senised aadressiga
pretensioonid kojukande
osas on AS-ile Ekpress Post
edastatud ja usun, et Sauel
on mitmeid peresid, kellele
just seetõttu leht lõpuks
koju tuleb, et ettevõttelt on
nõutud teenuse korrektset
osutamist.
Suur aitäh tähelepanelikule sauelasele, kes tabas
postiljoni eelmise numbri
lehti laupäeva, 23. märtsi
hommikul korruselamute piirkonnas prügikasti viskamas ja
sellest linnavalitsusse teatas.
Ainult koos saame teenuse
paremaks muuta.

Saue Linnavalitsus korraldab
enampakkumise vastavalt 27.
märtsi 2013 korraldusele nr
123 „Kütise 13-5 korteriomandi kirjaliku enampakkumise üürimise tingimused“
linnale kuuluva korteriomandi
üürimise kohta - 36,3 m2 suurune mõtteline osa kinnistust
nr 5354602 aadressil Kütise
13-5, Saue linn.
Enampakkumise korraldaja
on abilinnapea Kalev Israel.
Üürimine toimub kirjaliku
enampakkumise korras alghinnaga 3,1 eurot ruutmeeter.
Korteriomandiga saab tutvuda ette helistades telefonil
6790184. Enampakkumises
osalemise osavõtumaks ja tagatisraha puuduvad.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda Saue linna
kodulehel või E 15-18 ja N
9-12 Saue Linnavalitsuse II
korruse kabinetis nr 201.
Enampakkumine esitada
märgusõna „Kütise 13-5 korteriomandi kirjalik üürimise enampakkumine“ kandvas kinnises
ümbrikus Saue Linnavalitsuse
infolauda Tule tn 7, Saue linn
22. aprillil 2013 kella 10-ks.
Enampakkumiste avamine
toimub 22. aprillil 2013 Saue
Linnavalitsuse III korruse saalis kell 10.15.
Täiendav informatsioon
Abilinnapea Kalev Israel, telefon 6790184, e-posti aadress
kalev@saue.ee.

Haridus
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Vahetusüliõpilasena Ameerika Ühendriikides
Hanna-Kaisa Niid
Tudengi elust-olust (algus 22.
märtsi Saue sõnas)

Greensborosse saabusin 13.
augustil, mil seal oli sooja 30
kraadi ja puud õitsesid. Kohe
esimesest päevast alates algas
sisseelamisnädal, mille jooksul
tutvustas ülikool välistudengitele kohalikke kombeid, ülikoolilinnakut, õppehooneid ja -süsteemi, ühistranspordisüsteemi
ning korraldas seltskonnaüritusi.
Õpilaste eest kanti hästi
hoolt, kõik oli organiseeritud,
isegi lennujaama tuldi vastu.
USA-s on tüüpiline, et
ülikoolil on oma ülikoolilinnak ehk territoorium
õppehoonete, ühiselamute, spordihoonete,
söökla, raamatukogu ja
administratsiooni hoonetega, mida piiravad väikesed müürid.
Ülikoolilinnakus on olemas
kõik vajalik, sealhulgas postkontor, meditatsiooniruum,
meditsiinikeskus ja teleriruum,
ning linnakust välja ei olegi
eriti vaja minna. Isegi hädavajalikumad riided ja esmatarbekaubad saab ülikooli raamatupoest osta.
Ühiselamul on eraldi poiste
ja tüdrukute tiivad, sest koridoris on üks ruum duššide ja tualettidega. Tuba jagatakse teise
välistudengiga ja parema kogemuse mõttes ei ole lubatud
tuba jagada kaasmaalasega.
Õnneks saab toakaaslast
veidi valida: kohta taotledes
tuleb täita väike ankeet enda
harjumuste ja eluviisi kohta,
mille järgi leiab ülikool sulle
võimalikult sarnase toakaaslane. See süsteem on suurepärane! Mina sain toakaaslaseks
Rootsi tüdruku Julie, kes õppis
kirjandust ja kellega me saime
väga hästi läbi.
Ühiselamus ja igal pool
mujal ülikoolilinnakus levis
tasuta ülikooli wifi.
Süüa keegi endale ise
tegema ei pidanud, sest ülikoolil oli olemas söö-palju-jaksad söökla, ning Tartu ülikooli
vahetusüliõpilasena on see
tasuta. Kahjuks ma ei suutnud
seal üle kahe kuu eriti midagi
peale hommikusöögi söömas
käia, sest kuigi valikut on
palju, on valikus ikkagi üks ja
see sama toit päevast päeva
ning sellest tüdineb kiiresti.
Tervislikult toituda on
USA-s väga raske, sest ameeriklased armastavad rasvast,
praetud ja fritüüritud toitu.
Peaaegu iga toidupala sisaldab kõrge energiasisaldusega

Key Westi saarel. Kõige lõunapoolseim punkt Ameerika Ühendriikides, kuhu saab
autoga sõita

tusparki, Miamit ja Florida kõige
lõunapoolsemaid saari, mis ulatusid peaaegu Kuubani välja.

Sõbrad üle maailma

Hanna-Kaisa parima sõbra
Donghwa’ga Lõuna-Koreast

maisisiirupit (loe: väga
palju kaloreid).
Kui Euroopa Liidus on toitu
puudutavad seadused üsna
ranged, siis USA-s on 98%
toidust geneeriliselt muundatud ja loomsed toitud kasvuhormoone täis. Seda on näha
ka toidupoes, kus kartulid ja
sibulad on vähemalt kaks korda
suuremad kui Eestis. Tänu sellele oli jõusaal välisüliõpilaste
seas väga populaarne.
Õnneks on sportimisvõimalused Greensboro ülikoolis
ülihead. Õpilaste kasutada on
kõikvõimalikud spordiväljakud,
jõusaal, ujula, grupitreeningud
ja välispordi võimalused,
nagu mägironimine, kanuumatkad ning matkamine
mägedes. Spordirajatiste
kasutamine on arvestatud
õppemaksu sisse.

Mujal Ameerikas
Lisaks akadeemilisele kogemusele omas väga tähtsat
osa kultuuriline kogemus.
Greensboros olles ja Ameerikas ringi reisides sain kinnituse, et tänavapildis ongi
seal kõik nagu filmist näha.
Inimesed on abivalmid, väga
seltskondlikud ja nendega
on kerge suhtlust alustada.

Kohalikku kultuuri integreeruda on väga oluline, et täielikumat kogemust saada. Mida
rohkem kohalikke tundma
õppida ja samal ajal ringi reisida, seda parem.
Greensboro ülikooli välisüliõpilastalitus korraldas välistudengitele kolm reisi: Lõuna
Carolina osariiki ookeani äärde
randa, Washington D.C.-sse ja
tänupühade ajal New Yorki.
Mina osalesin kõikidel reisidel, tutvusin lisaks põhjalikult
oma koduosariigiga ja pärast
semestri lõppu tegin tuuri
peale Floridale, kus külastasin
Orlando Universal Studio lõbus-

Lisaks kohalikele üliõpilastele
on oluline osa teistel välistudengitel. Minu parimateks
sõpradeks said kaks tüdrukut
Lõuna-Koreast ja mitmed
jaapanlased. Kui enne USAsse minekut ma ei teadnud
Aasiast eriti midagi ning
see tundus ühe müstilise piirkonnana, siis nüüd tundub see
sooja ja kutsuva

maana. Elu Lõuna-Koreas ja
Jaapanis tundub tore ning ma
kavatsen kindlasti oma sõpru
Aasias külastada.
Tänu vahetusprogrammile
on garanteeritud tutvused üle
terve maailma ning tekkib
parem arusaam erinevatest
maadest ja rahvustest.
Kes soovib lisainformatsiooni või tunneb, et minu
kogemusest võiks üliõpilaste
vahetusprogrammides osalemisest kasu olla, võib julgelt
ühendust võtta e-posti aadressil hannakaisa.n@gmail.com.

Süüa keegi endale ise tegema ei pidanud, sest ülikoolil oli olemas
söö-palju-jaksad söökla. Fotod: erakogu

Fotokonkurss „Linnas on ilu ja linnas on elu“
Saue Linnavalitsus kuulutas
välja fotokonkursside sarja
„Linnas on ilu ja linnas on
elu“, et püüda pildile see
saladuslik ja imeline, lõbus
ja lustlik või väärikas ja väljapeetud miski, mis on täis elu
ja mis annab põhjuse Saue
linna kohta rõõmsalt hüüda
või hardunult õhata „Kui
ilus!“.

Et konkursile laekuks enam
fotosid, muutis korraldaja sarjade fotode laekumise tähtaegu, kehtestades nii suve,
sügise, talve kui kevade piltide esitamise tähtajaks 1. mai
2013.

Fotokonkursi sari
◊ „Linnas on ilu ja linnas on
elu - suvi“

◊ „Linnas on ilu ja linnas on
elu - sügis“
◊ „Linnas on ilu ja linnas on
elu - talv“
◊ „Linnas on ilu ja linnas on
elu - kevad“
Konkursi tingimused leiate
linna kodulehelt www.saue.ee
uudiste alt. Lisainfo telefonil
6790175, Sirje Piirsoo.
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A, B, hakka pähe!
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad

S

aue Gümnaasiumi
eesti keele nädalal 11.-15. märtsini
osalesid aktiivselt ka
algklassid. Iga klass kirjutas
etteütluse, oli lugemistest ja
õpetajad tunnustasid kauni
käekirjaga kirjutajaid.
4. klassid osalesid lisaks
„Lõbusa luuletuse“ konkursil.
Esikoha saavutas Ida Maria
Min, teist kohta jagasid JanErik Vaiksalu ja Marie Helen
Matsina ning kolmandaks tuli
Teele Tammemets.
Eesti keele nädala lõpetas
pidulik aktus, kus kõik kõige
tublimad kiidetud said.
Hoidkem ikka oma emakeelt au sees!

Esimesed klassid
ETTEÜTLUSE TUBLIMAD:
Rosanna Elisa Rikka, Katrina
Maria Uurits, Kaisa-Maria Oll,

Mark-Henry Põldmäe, LauraLiis Oeselg, Aleks Andrejev,
Desiree Tikko, Delis Pihlamets,
Sandra Kulderknup, Edeli
Hain, Erik Võrklaev.
PARIMAD LUGEMISTESTIS: Andreas Eensalu, Rosanna Elisa
Rikka, Elis Rosenberg, KaisaMaria Oll, Liis Lattik, Viivian
Suigusaar, Rasmus Kuuse,
Markus Sirts, Laura-Liis Oeselg,
Aleks Andrejev, Sandra Kulderknup, Edeli Hain, Nataly Karu.
KAUNIM KÄEKIRI: Annabel
Lisandra Küngas, Risto Koort,
Elis Rosenberg, Emma Laul,
Liise Lotte Elmi, Lotta Mägi,
Kert Kaspar Kirss, Robin Mitt,
Maria Helena Lepik, Eliise
Bachmann, Rosanna Elisa
Rikka, Tuule Mari Kuningas,
Grete Martin, Martin Rõigas,
Grete Pilden, Nataly Karu, Andreas Kaevats, Robin Rebane.

Teised klassid

Kolmandad klassid

ETTEÜTLUSE TUBLIMAD: Mona
Michal, Sandra Sillaots, Karel
Eerme, Eva-Maria Oberg,
Andra Ojapõld, Elin Pukk, Norton Reintam, Grete Soon, Siim
Siren, Kaur Markus Auväärt,
Kertu Saar, Karoliina Kollom.

ETTEÜTLUSE TUBLIMAD: Mikael
Helmdorf, Karola Uusmaa,
Laura-Liisa Kümnik, Martin
Aava, Anette Arulepp, Aaron
Anders Jaani, Marcus Karu,
Mariliis Tarja, Liisbeth Laar,
Merilin Maiorov, Karoliina Allmets, Liis Pormeister, Karl Kustav Muldia, Birgit Veldi, Laura
Lindmann, Steven Allik, Ats
Marek Tender, Markus Rätsep,
Emilija Kukk.

PARIMAD KEELETESTIS: Kaur
Markus Auväärt, Karoliina Kollom, Stella Maris Liiva, Eliise
Kiisler, Rebecca Brigitta Silva,
Eva-Maria Oberg.
KAUNIM KÄEKIRI: Ve i k k o
Englas, Gitte-Mariet Sepp,
Helena Raivo, Grete Soon,
Eva-Maria Oberg, Karel
Eerme, Kristiin Tammeleht,
Andra Ojapõld, Carmel Tambrikas, Maria Brett Tammist,
Hannabel Kumpan, Katariina
Tõnismäe, Kirke Tammiste,
Rasmus Jalakas.

Õppematerjal „See on turvaline IT!“
Heleri Vahemäe
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)
ning BCS Koolituse koostöös
on valminud uus õppematerjal
veebiturvalisusest.
Eelkõige küll abiks õpetajale ja noorsootöötajale, et
12-16-aastate noortega veebiturvalisusest rääkida, on
õppematerjal kasulik kõigile,
kes igapäevaselt internetti
kasutavad: õpetab virtuaalmaailmas tegutsema ohtusid
vältides. Õppematerjali leiate
aadressilt http://www.itl.ee/
veebiturvalisus/.
Mis võib juhtuda, kui

postitada Facebookis kutse
peole, kasutada salaja sõbra
kontot või tõmmata nutitelefoni tundmatu programm.
Need on vaid mõned küsimused, mida arutamiseks
pakutakse.
Õppematerjali „See on
turvaline IT!“ koostasid Birgy
Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist, Meeri Sild Lilleküla
Gümnaasiumist ning Mari
Tõnisson Tartu Hiie Koolist.
Kõik kolm on pikaajalise
kogemusega õpetajad, kellel infotehnoloogiaga tihe
kokkupuude. Lisaks on nad

tegelnud veebiturvalisuse
teemadega.
Videote režissöör on Hardi
Keerutaja ning neis astuvad
üles Lilleküla Gümnaasiumi
näitestuudio Kruvikeeraja
noored näitlejad, keda juhendas Andres Jakovlev.
ITL käivitas projekti „See
on turvaline IT!“ aasta tagasi,
et juhtida täiskasvanute tähelepanu sellele, kuidas neil on
võimalik kaasa aidata (enda
ja) noorte internetialase turvateadlikkuse tõstmisele.
Projekti toetas Euroopa
Regionaalarengu Fond.

PARIMAD LUGEMISTESTIS: Evi
Tamme, Martin Aava, Marcus
Karu, Kristofer Kotter, Kaisa
Kerlin Petuhov, Mariliis Tarja,
Karl Kadak, Cärol Laul, Karoliina
Allmets, Grete Dudarenko, Birgit
Veldi, Kenneth Roomets, KatiLiis Karja, Ats Marek Tender.
KAUNIS KÄEKIRI: Laura-Liisa
Kümnik, Kaisa Kerlin Petuhov,

Mariliis Tarja, Karola Uusmaa,
Minna-Marie Vihmann, Kenneth Roomets, Birgit Veldi,
Karolina Lisette Kaarlõp, MarkRobert Rosenbladt, Kätlin Ots.

Neljandad klassid
ETTEÜTLUSE TUBLIMAD: Kati
Põdra, Karita Vinni, Elisabeth
Liiv, Paula Ojala, Karina Koort,
Grete Liis Lillo, Marie Helen
Matsina ja Sten-ErichMelsas.
PARIMAD LUGEMISTESTIS: Lisette Reins, Triin Torb, HannaLaura Hüüs, Marie Helen Matsina ja Karina Pärtel.
KAUNIS KÄEKIRI: Kati Põdra,
Triinu Saaremägi, Angelica
Närep, HertaVelner, Paula Ojala,
Seliina Raivo, Mona-Riin Reiner,
Marie Helen Matsina, Karina
Pärtel, Karina Koort, Mari Hõbemets, Britte Christina Avalo.

Keila Tervisekeskus
osutab
rehabilitatsiooniteenust
Keila Tervisekeskus sõlmis
lepingu Sotsiaalkindlustusametiga, et hakata osutama
teenust puuetega lastele
vanuses kuni 18 aastat.
Tervisekeskuses on olemas head ja senini paljuski
kasutamata võimalused
füsioteraapia läbiviimiseks,
aga ka loovteraapiate ja
muude sellesse valdkonda
kuuluvate teenuste tarbeks.
Riiklikult kinnitatud ulatuses rahastab teenuseid Sotsiaalkindlustusamet.

Registreeruda saab
E-R 9-17:
◊ telefonidel
6737637,
56607792;
◊ e-posti teel
tervisekeskus@keila.ee;
◊ posti teel
Keila Tervisekeskus OÜ
(rehabilitatsioon)
Paldiski mnt 17,
Keila 76607;
◊ tervisekeskusesse
kohale tulles.

Saue Gümnaasiumi Teatrifestival 2013
Oodatud on kõik sauelased.
Etendused on tasuta.

11. aprill
Kell 12.20-12.30 teatrifestivali avamine
Kell 12.30-12.45 Saue Gümnaasium, J. Jacobs/ W. Cascey
„Grease“ (muusikal inglise
keeles)
Kell 12.45-13.05 vaheaeg
Kell 13.05-13.35 Laagri Kool,
K. Sillamaa „Puujala ja Ükssilma sõda“
Kell 13.35-13.55 vaheaeg
Kell 13.55-14.25 Tallinna Kanutiaia Noortemaja, näidend „Kratilood“

Kell 14.25-14.45 vaheaeg
Kell 14.45-15.00 Saue Gümnaasium, A Kivi „Seitse venda“
(katkend)
Kell 15.00-15.30 vaheaeg
Kell 15.30-16.10 Saue Gümnaasium, R. Thomas „8 armastavat
naist“
Kell 16.10-16.30 vaheaeg
Kell 16.30-17.00 Lilleküla Gümnaasium, omalooming „Kelle
jaoks klassikaline, kelle jaoks
mitte“
Kell 17.00-17.15 festivalipäeva lõpetamine

päeva avamine
Kell 14.20-14.25 Saue
Gümnaasium, lühinäidend
„Talumees ja tema püksid“
(saksa keeles)
Kell 14.25-14.40 vaheaeg
Kell 14.40-14.55 Saue Gümnaasium, A. Kitzberg „Rätsep Õhk“
Kell 14.55-15.50 vaheaeg
Kell 15.50-16.20 huvikeskus
„Kullo“, etendus „Kõnelused“
Kell 16.20-16.40 vaheaeg
Kell 16.40-17.30 Tallinna
Kanutiaia Noortemaja näitering,
E. Kohv „Mirr“

18. aprill

Kell 17.30-17.45 festivali
lõpetamine, autasustamine.

Kell 14.10 -14.20 festivali-

PKC Eesti AS on PKC Group OY kontserni kuuluv ettevõte, mille
põhitegevuseks on juhtmeköidiste ja ühenduskaablite tootmine
Skandinaavia juhtivatele auto- ja elektroonikatööstusettevõtetele.
Otsime oma meeskonda kiiresti TOOTMISTÖÖTAJAID (tähtajatu
lepinguga)
Töö peamine ülesanne on juhtmeköidiste valmistamine vastavalt
tööjuhistele ja lauajoonistele
Sobiv inimene on:
◊ vähemalt põhiharidusega; korrektne; täpne; valmis töötama vahetustega
Lisainfo:
◊ töökoht asub Keilas;
◊ täistööaeg, vahetustega;
◊ vajalik transpordivahendi olemasolu.
Kandideerimiseks saada CV emailile personal.eesti@pkcgroup.com,
täida kodulehel www.pkcgroup.com töökoha taotleja ankeet või tule
ankeedi täitmiseks kohale aadressil Paldiski mnt 31 Keila PKC Eesti
AS personaliosakond. Lisainfo telefonil 6390216.

Kultuur ja heategevus

Saue Sõna 5. aprill 2013

6

Lasteraamatupäev
raamatukogus venis nädalate pikkuseks
uudistama lähevad, uurib
Helgi alati neilt, mis meelde
jäi või mis eriti meeldis. Saue
Gümnaasiumi 1.a klassi lapsed ütlesid, et neile meeldis väga raamat, mida raamatukoguhoidja tutvustas.
Meelde jäi aga see, et kevadiste koristustööde ajal tuleb
sügisel hunnikusse riisutud
lehekuhila või oksahunniku
ümber kopsida, et selle all
talvitunud siil teaks enne
lõkke süütamist välja pugeda.

Samuti meeldis lastele see,
kuidas külmal ajal ringi
paterdavat siili aidata, et ta
talve üle elaks.
Seejärel vaatavad lapsed üle
siilinäituse ja saavad lõpetuseks tuttavaks siilikesega USAst, kes mööda põrandat ringi
vurab ja naljakalt häälitseb.
Rahvusvaheline lasteraamatupäev on 2. aprillil, seda
tähistatakse 1967. aastast
Hans Christian Anderseni sünniaastapäeval.

Raamatukoguhoidja Helgi Saar tutvustab lastele erinevaid raamatuid siilidest

Sirje Piirsoo
Lasteraamatupäev Saue raamatukogus venis nädalate
pikkuseks - ja kestab edasigi
- väiksemate ja suuremate
sauelaste südamed võitnud siilinäituse tõttu, mis on avatud
aprilli lõpuni.
Raamatukoguhoidja Helgi
Saar, kes näituse kujundas ja
üles pani, juhatab küllatulnud
lasteaiarühmad ja algkooliklassid esmalt mugavalt vaibale
istuma ning suunab lapsed

seejärel siilimaailmaga tutvuma
ja nende väikeste okkaliste loomade eluviisi üle arutlema.
Muheda vestluse käigus
saab selgeks, millal siil ringi
liigub ja millal ta magab, mida
ta sööb, kui palju ta kaalub, kui
palju tal poegi sünnib ja kas
tillukesed siilid tulevad ilmale,
okkad seljas, kui palju tal hambaid on, millist häält ta teeb,
kes on ta vaenlased ja sõbrad
ning kuidas ta talve üle elab.
Külaskäik jätkub lasteraamatute tutvustamisega.

Helgi Saar näitab erinevaid
raamatuid ja peatub pikemalt
südamlikul lool „Uudishimulik
siilipoeg“, mis räägib sellest,
kuidas siiliema oma lapse
maailmaga tutvuma saadab
enne teda õpetades ja juhtnööre jagades.
Väikesed kuulajad saavad
kaasa teadmise, et oma ema,
isa ja õpetajat tuleb alati kuulata, sest midagi selgitades
või õpetades ei taha vanemad
kunagi oma lastele halba.
Enne, kui lapsed näitust

Saue Gümnaasiumi 1.a klass siilinäitust uudistamas. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue Kristlik Vabakogudus on 23-aastane
Saue Kristlik Vabakogudus
tähistas märtsis 23. aastapäeva. Hea energiaga täidetud
jumalateenistus oli pühalikpidulik, kuid samas südamlikhingeline. Sõna said sõbrad
Laitsest Laagrini, Soomest
USA-ssegi välja (pildil koos Erki
Kulla ja Vahur Utnoga).
Tommy Blanton, kes pälvis
kiriku asutamise ja ehitamise
eest Saue teenetemärgi ning
kes ea, tervise ja talviste

olude tõttu aastapäeva kodus
Ameerikas tähistas, tervitas ja
õnnistas kõiki mobiiltelefoni
vahendusel.
Saue Kristlik Vabakogudus
on Sauel ainus. Konfessiooniüleses ja õpetuslikult oikumeenilise hoiakuga koguduses
on leidnud vaimuliku kodu
inimesed erinevatest konfessioonidest.
Kogudus kanti esmakordselt registrisse 22. novembril

1990, asutajaliikmeid oli
kakskümmend. Esimene jumalateenistus toimus 25. märtsil
1990 ja seda päeva loeb kogudus enda sünnipäevaks.
Kõigil on võimalik koguduse
tegemisest veebilehe http://
sauekristlikvabakogudus.ee/
index.php vahendusel osa
saada ja sealt koguduse ajalugu
lugeda - raamat valmis aastal
2010, selle koostasid Erki Kuld,
Liia Lumilaid ja Urve Utno.
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Kunstikonkursile „Tuleviku linn“ laekus 78 tööd
Virve Laan
žürii esimees

Žürii esimees Virve Laan autasustab keskmise vanusegrupi võitjat Eva-Lotta Ernitsat

Selle aasta suvel saab Saue
linn 20-aastaseks. Mõtisklemaks kodulinna tuleviku ja võimaliku parema elukeskkonna
üle meie linnas, kutsusime
õpilasi osalema kunstikonkursil „Tuleviku linn“.
11. märtsiks laekus konkursile kokku 74 maali, joonistust
ja kollaaži erinevas vanuses
noortelt autoritelt ning neli
grupitööd Saue lasteaia rühmadelt ja Saue Huvikeskusest.

21. ja 22. märtsil hindas
žürii esitatud tööde ideed ja
teostust, andis oma punktid
ja nii selgusid parimad.
Võidutööde autoritele auhindade üleandmine leidis aset
25. märtsil Saue Gümnaasiumi
aulas kunstikonkursi „Tuleviku
linn“ näituse avamisel.
Õnnitleme võitjaid ja
täname kõik konkursil osalenuid sisukate ideede, lennukate mõtete ja huvitavate
fantaasiarikaste kunstitööde
eest. Konkursi korraldas Saue
Huvikeskus.

Konkursi „Tuleviku linn“ parimad tööd
Vanusegrupp kuni 6-aastased
I koht
Saue lasteaed Midrimaa Pokude
rühm
II koht
Saue lasteaed Midrimaa Puhhi rühm
III koht
Joosep Mägi, Saue lasteaed
Midrimaa
Vanusegrupp 7-11-aastased
I koht
Eva-Lotta Ernits, Saue Huvikeskuse joonistamise-maalimise ring
II koht

Triinu-Liis Verilaskja, Saue
Huvikeskuse joonistamisemaalimise ring
III koht
Hugo Velner, Saue Gümnaasium
Vanusegrupp 12-16 aastased
Selles vanusegrupis anti võrdsete punktide tõttu välja kaks
esi- ja kaks teist kohta.
I koht
Mirjam Männiste ja Annabel
Olgo, mõlemad Saue Gümnaasiumist
II koht

Kaur Kiisler ja Grete-Mari Piiriste,
mõlemad Saue Gümnaasiumist
III koht
Milena Gamzina, Saue Noortekeskus
Saue Noortekeskuse eriauhind
kuulus Annabel Olgole.
Saue Lastekaitse Ühingu eriauhinna pälvis Triinu-Liis Verilaskja.
Saue Linnavalitsuse ja grupitöö eriauhinda oli väärt huvikeskuse meisterdamise ringi
taies. Ringi juhendab õpetaja
Made Kaares.
Sellisena näeb Sauet tulevikus Grete-Mari Piiriste. Fotod: Sirje Piirsoo

Lennusadama vesilennukite angaar oli täis üllatusi
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Koolivaheajal külastasid Saue
Huvikeskuse huviringide õpilased Eesti Meremuuseumi Lennusadamat, kus neid ootasid

giidid kahe erineva haridusprogrammiga: „Lugu loos“ ja
„Kuidas sünnib ajalugu“.
Osaleda soovijaid oli palju.
Kui kõik olid gruppidesse
jagatud. võis seiklus alata.
Lapsed läksid õhinal otsima
laevavrakke ja aardelaekaid,

Lennusadama giidid tutvustasid huvikeskuse ringide lastele muuseumi.
Foto: Saue Huvikeskus

„sukeldusid“ mere põhja ja
tõusid kõrgele kuplite alla
sillale, proovisid ajaloolase ja
uurija ameteid, püüdsid leitud esemete järgi tuvastada,
milline olid elu vanasti, milliseid töid tehti ja kuidas merd
sõideti.

Kui muuseumile oli koos
giidiga tiir peale tehtud ja
kõik pähe turgatanud küsimused vastused saanud, võis
kõigi eksponaatidega veel
tunnikese omal käel tutvuda
- ehtsa allveelaeva sisemust
uurida, erinevat relvastust

takseerida või hoopis kinos
filme vaadata ja seejärel kollase allveelaevaga maailmameredele seiklema minna.
Tunnid möödusid ruttu ja
koduteel vahetatud muljetest
selgus, et kõik jäid sisukalt
veedetud päevaga rahule.

Noorsootöö
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Ei kiusamisele!

Projektis osalenute mõtteid

Maria Liiv
Saue Noortekeskuse
projektijuht
Saue Noortekeskuses toimusid

2012. aasta detsembri algusest
halloweeni projektiööl heakskiidetud ja rahastust saanud noorte
omaalgatusprojekti „Vägivald,
kiusamine noorte seas” koolituskohtumised. Seitse Saue
Gümnaasiumi 6. ja 7. klassi
tüdrukut, kes projektiidee paberile panid, on koolikiusamise kui
korduva, tahtliku ja pahatahtliku
käitumisega kokku puutunud
ning nende soov oli eakaaslaste
vahelisi suhteid parandada.
Tüdrukute esialgsest kavast
korraldada koolis kiusamise
ennetamise teemaline loeng
kasvas välja plaan kõigepealt ise
teemaga süvitsi tegeleda. Kahe
kuu jooksul viis tuumikgrupi
kohtumisi läbi Lastekaitse Liidu
koolitaja ja nõustaja Merit Lage.
Koos käsitlesid nad rollimängude, rühmatööde, diskussiooni
ja teiste meetodite kaudu koolikiusamise ja -vägivalla temaatikat ning inimsuhete loomise ja
hoidmisega seonduvat.

Projekt tipnes 26. märtsil toimunud üllatusõhtuga, kus osales ligikaudu 30 neidu ja noormeest
vanuses 12-16 eluaastat. Foto: Anna-Christi-Karita Aruksaar

Tüdrukud õppisid tundma
koolikiusamise olemust,
põhjuseid ja tagajärgi ning
tõhustasid ka enda konfliktilahendamise-, suhtlus-, enesetoetus- ja refleksioonioskust.
Vestlusringide ja mängude
kaudu jagasid nad isiklikke
kogemusi ning omandasid uusi
oskusi ja praktilisi näpunäiteid
selle kohta, kuidas paremini
kaaslasi märgata ja toetada,
kiusamist ära tunda, seda
ennetada ja vajadusel ka sekkuda. Õpitut saavad projektinoored eakaaslastega jagada ja
nii oskusi praktikas rakendada.

Projekt tipnes 26. märtsil
toimunud üllatusõhtuga, kus
osales ligikaudu 30 neidu ja
noormeest vanuses 12-16
eluaastat, kes mängisid erinevaid interaktiivseid tutvumis- ja rollimänge, vaatasid
teemakohaseid videoklippe
Eestist ja mujalt maailmast
ning analüüsisid neid. Samuti
arutlesid koolikiusamise olemuse, tagajärgede ja ennetamisega seotud teemadel
ning panid paberile soovitused selle kohta, kuidas sõpru
leida, neid hoida ja kiusamise
puhul hädasolijat aidata.

„Õppisin olema teise inimese
olukorras.”
„Sain rohkem teadmisi selle kohta,
kuidas peletada kiusamist.”
„Oskan kiusamist nüüd ära
tunda ja õppisin, kuidas seda
ära hoida ning kuidas selles
olukorras hakkama saada.”
„Õppisime, kuidas tegutseda,
kui õpetaja ei märka. /…/ ja
kuidas aidata teisi kiusamisest eemale hoida ning kuidas
inimesele toeks olla.”
„Tuleb teist kaitsta, kui ta on
kaitsetu!””

Kahe kuu jooksul viis tuumikgrupi kohtumisi läbi Lastekaitse Liidu koolitaja ja nõustaja Merit Lage. Foto: Silver Arrak

Suur aitäh kõigile noortele,
kes aitasid kaasa mõelda, ja
eriti suur tänu tublidele projekti

läbiviijatele - Arinale, Milenale,
Anettele, Britale, Kerstinile,
Agnesele ja Käthlinile!

Videomängude päev
Saue Noortekeskuses
Jan Pillav
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Kõndida oli tegelikult väga mõnus. Päike paistis, tuul matkajaid ei tülitanud ja tempo oli täpselt paras.
Foto: Kristjan Arrak

36 kilomeetri võrra eesmärgile lähemal!
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Sel aastal algas suur reede
seltskonna noorte jaoks paraja
väljakutsega: kahe päeva jooksul tuli läbida RMK matka kolmas etapp, 36 kilomeetrit.
Pika, 370 kilomeetri pikkuse matkaraja läbimist alustasid Saue noored ja noortejuhid
eelmise aasta detsembrikuus.
Tänaseks on edukalt läbitud
kolm etappi kogupikkusega
87 kilomeetrit ja noored on
juba saanud ka põhimõttelise
toetuse otsuse Euroopa Noored
Eesti Büroolt, et järgmisedki
etapid läbi teha.
Suurel reedel alanud mat-

kasarja kolmas etapp sai
alguse Võsult ja jõudis teise
päeva lõpuks välja Peterburi
maantee 52. kilomeetrile
Liiapeksi matkaraja alguse
juurde. Vahepeal ööbiti Nõmmeveski puhkemajas, kus
soe saun ja värvilised munad
aitasid väsinud vaimu ning
värisevaid jalgu kosutada.
Kõndida oli tegelikult
väga mõnus. Päike paistis,
tuul matkajaid ei tülitanud ja
tempo oli täpselt paras. Esimesel päeval kõndisime väikeste vahepeatustega kokku
viis ja pool tundi, teisel päeval isegi veidi vähem. Raja
pikkus oli mõlemal päeval
umbes 18 kilomeetrit.

RMK radadel on lihtne
kõndida, sest need on hästi
märgistatud ja lihtsalt leitavad. Jääb aega ka loodust
vaadata ja läbitavate külade
elanikega juttu puhuda.
Kolmandal matkaetapil
osalesid Timo Karvanen, Ben
Rauk, Jaan Põllu, Kristjan
Arrak, Karl Kuusiku, Milena
Gamzina, Raili Sõrmus, Laura
Tammiste, Tiina-Riin Uulma,
Hanna-Liisa Hüüs, Reido
Joosep, Kristi Kruus, Liis
Enson, Monika Liiv, Jan Pillav,
Üllar Põld, Tiina Tamm, Annemai Märtson ja Siim Kadak.
Järgmise etapi võtame
ette juba maikuus - jälgige
reklaami!

Laupäeval, 23. märtsil, oli
Sauel võimalik taaskord videomängimises võistelda. Sel korral olid võistlusmängud Fifa 13
ja Mortal Kombat. Esimeses oli
võistlejaid 51 ja teises 33. Võrreldes eelmise võistlusega, mis
toimus 2012. aasta sügisel, oli
mängijate arv kahekordne.
Kuna mängijaid oli palju,
lõppes võistlus alles hilistel
õhtutundidel. Sellest hoolimata
olid võistlejate ja pealtvaatajate
nägudel naeratused ja ei vähimatki märki väsimusest.
Oli ka põhjust end proovile panna. Sony, Euronics ja
Gamestar olid välja pannud

auhinnad, mis ei jätaks ühtegi
mängurit külmaks.
Mõlema võistlusmängu
võitja viis endaga kaasa PS3
konsooli koos God of War:
Ascension ’iga. Teised võistlejaid said auhinnaks mänge ja
loomulikult Saue Noortekeskuse poolt just võistluseks tellitud auhinnakarikad. Tuhanded tänud kõigile, kes kohale
tulid, võistlesid või niisama
vaatasid. Kohtume juba järgmistel kordadel.

VÕITJAD
Mortal Kombat: 1. Bruno Palmik, 2. Martin Malm, 3. Raiko
Puust
Fifa 13: 1. Leo-Kristopher Piel,
2. Henri Heinsalu, 3. Martin
Kase

Hoolimata hilistest õhtutundidest, olid võistlejate ja pealtvaatajate nägudel
naeratused ja ei vähimatki märki väsimusest. Foto: Saue Noortekeskus
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Tervisenädalal saab kuulata, vaadata,
proovida ja ise kaasa lüüa
Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskuse korraldatav tervisenädal kestab sel
aastal reedest reedeni. Nädala
juhatab 5. aprillil sisse astroloog Igor Mang loenguga
„Maailma asjad ja oma asjad
astroloogi pilgu läbi“.
Sõna „astroloogia“ tuleb
kreekakeelsetest sõnades „astron“ (taevakeha) ja „logos“
(õpetus). Mineviku mitmekülgsed õpetlased olid enamasti
ka väljapaistvad astroloogid.
Meie pisut üleolev suhtumine
astroloogiasse tuleb ehk pigem
sellest, et Eesti astroloogid
on pahatihti „soolapuhujad“
ja muidu veidrikud. Enne kui
nina kirtsutada ja hinnang
anda, tuleks ehk mõelda, kas
ja mida me sellest taevakehasid käsitlevast teadusest üldse
teame ja ehk oleks hea rohkem
teada. Nüüd on see võimalus
Sauele koju kätte toodud.
Tulge ja kuulake, mida arvab
maailma asjadest inimene,
kes on oma elu pühendanud
teadusele nimega astroloogia.
Aktiivne kaasamõtlemine ja
-rääkimine hoiab igal juhul
vaimu värske.
Esmaspäevast alates keskendume rohkem füüsilisele
tervisele. Seeniortantsu maaletooja Eve Mall Saar viib esmaspäeval, 8. aprillil, läbi toolitantsu näidistunni. Toolitants
on mõeldud eelkõige neile,
kellel jalg on juba pisut tönts,
tasakaaluga on probleeme, aga
hing tahaks ikka tantsida. See
on tants toolidel, kus haiged
jalad ei saa koormust, aga hing
ja ihu tantsivad.
Teisipäeval, 9. aprillil, tulevad meile külla Ain ja Marta Padrik Lilleoru Mina Koolituskes-

Meenutus möödunud aasta tervisenädala võimlemisest. Foto: Saue Päevakeskus

kusest ning tutvustavad kõigile
jõukohaseid harjutusi nimega
„viis tiibetlast“. Õpetavad ja
selgitavad, kuidas oma mõtteid
ja emotsioone juhtida ning tutvustavad hingamisvõtteid.
Kolmapäev, 10. aprill
annab võimaluse valikuteks.
Hommikul on kepikõnd Sauel.
Marsruut selgub vastavalt ilmaoludele, libedusele ja temperatuurile. Soovitame võileivad ja
sooja joogi kaasa võtta. Kui ilm
lubab jõeni minna, peame jõe
ääres ühe toreda pikniku.
Hiina tervisevõimlejatel
tuleb aga sel korral sõita
Tallinna, sest seal on kolmapäeval kavas Saue linna ja
Tallinna Qigongiga tegelejate
sõpruskohtumine koos võimlemise ja harjutamisega. Ühine
harjutamine toimub Pelgulinna Rahvamajas, juhendaja
on ikka Mart Parmas, kes on
teadmised ja oskused omandanud Hiinas.
Hiina tervisevõimlemine on
maailmas taas populaarsust
kogumas. Ja mitte asjata, sest
Qigongis ei ole ainsatki liigutust, mis ei ole läbi mõeldud ja

millel ei ole kindlat otstarvet.
Tegemist on aastatuhandete
kogemustega, mis on läbinud
tänapäeva meditsiini range
kontrolli.
Neljapäeval, 11. aprillil,
on võimalik tervist seostada
maitsemeelega. Päevakeskusse tuleb Juhan Särgava
Saida Farmist. Toimub tervislike piimatoodete esitlus
ja degusteerimine. Saate
teada, miks need tooted tervisele head on, ja saate kõike
ise kohapeal proovida. Vahel
võib ju niigi olla, et kasulik on
ühtlasi maitsev.
Nüüd tähelepanu diabeetikud ja diabeetikute pereliikmed, reedel, 12. aprillil räägib
diabeediõde suhkruhaigusest
ehk diabeedist, selle ravist
ja ohtudest. On ka mitmeid
häid uudiseid juba süstivatele diabeetikutele. Nimelt on
patsientidele insuliininõelad
73-90% soodustusega, mistõttu kordab diabeediõde üle
ka olulise süstimistehnika
osas. Osalejad saavad mõõta
veresuhkrut ja küsida kogenud
õelt küsimusi. Lisaks saavad

kõik määrata oma vere glükoosisisalduse.
Tervisenädalal on päevakeskuses avatud ka terviseteemaline näitus. Erivajadustega
inimesed panevad välja terviseteemalise stendi ja seintelt
saab vaadata viimaste aastate
terviseteemalisi plakateid.

Kõik tervist edendavad ringid on avatud
Teisipäeval, kolmapäeval ja
reedel on kõik huvilised oodatud tervisevõimlemisse. Teisipäeval toimub noortekeskuses
daamide võimlemine. Esmaspäeval saab päevakeskuses ja
neljapäeval noortekeskuses
tegeleda Hiina tervisevõimlemisega. Kolmapäeva õhtul on
päevakeskuses eakate jooga
Jane Põldmäe juhendamisel.
Kõikide ettevõtmiste täpse
kava koos kellaaegadega
leiate päevakeskuse ettevõtmiste alt lehes ja kodulehelt.
Täpsemat infot on võimalik
saada päevakeskuse telefonil
6595070.
Kohtumiseni tervisenädalal. Seniks olge terved.

Käivitub kogemusnõustamine puuetega laste vanematele
Tallinna Puuetega
Inimeste Koda
Tallinna Puuetega Inimeste
Koda alustab aprillis kogemusnõustamise pakkumist
puuetega laste vanematele
Tallinnas ja selle lähiomavalitsustes, 2012. aasta märtsis
alanud protsess on jõudmas
lõpusirgele.
Projekti esimeses etapis
viidi läbi Tallinna ja selle lähiomavalitsustes elavate puuetega laste vanemate olukorda
kaardistav uuring ning koostati
äriplaan, et kogemusnõustamine käivitada. Novembris

alanud teine etapp arendas ja
käivitab teenuse.
Tänavu jaanuarist märtsini
kestnud kogemusnõustajate
koolitusel osales 12 eesti- ja
13 venekeelset vabatahtlikku
tulevast nõustajat, kes on
puudega lapse vanemad ja
valmis kogemust jagama.
„Puudega lapse vanemat
suudab poolelt sõnalt mõista
ja toetada see, kes ise on
sama kogenud. Puuetega laste
vanematel on palju väärtuslikke teadmisi ja oskusi, kuidas välja tulla kriisiolukorrast,
kust leida abi, kuidas oma last
abistada ja arendada. Sellised

teadmised ja oskused on väga
väärtuslikud. Mõistlik on sellist ressurssi kasutada. Kui
vanema enda tugivõrgustik
on nõrk või olematu, on see
hindamatu abi, kui vanem
saab suhelda teisega, kes on
kõik ise läbi elanud,” selgitab
ettevõtmise vajalikkust projektijuht Külli Urb.
Kogemusnõustamise eesmärk on ennetada sotsiaalsete
ja vaimse tervise probleemide
teket puuetega laste vanematel, aidata seeläbi parandada
nende perede toimetulekut ja
elukvaliteeti ning soodustada
laste kasvuks ja arenguks

vajaliku perekeskkonna kujunemist.
Teenuse sihtgrupp on Tallinnas ja selle lähiomavalitsustes
elavad eesti- ja venekeelsed
puudega laste vanemad, kes
vajavad nõustamist puudega
lapse sünni puhul või muude
elust tulenevate muudatustega
toimetulekuks. Puuetega laste
vanematele on teenus tasuta.
Projekti koostööpartnerid
on Tallinna, Saue ja Maardu
linn ning Saue vald, selle elluviimist rahastab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tervisenädal
päevakeskuses
Avatud on terviseteemaline
näitus.
5. aprill
◊ kell 18 Saue Noortekeskuses Igor Mangi loeng.
Osavõtutasu 3 eurot.
8. aprill
◊ kell 12-13 toolitants,
juhendaja Eve Mall Saar.
Sobib neile, kelle jalad
enam tantsule vastu ei pea.
◊ kell 13.30-14. 30
Hiina tervisevõimlemine
Qigong. NB! Kõikidel teistel kordadel kell 12.3013.30.
9. aprill
◊ kell 9.30-10.30 daamide
avatud võimlemine noortekeskuses.
◊ kell 11-11.45 avatud tervisevõimlemine.
◊ kell 12-13.30 tutvustavad Ain ja Marta Padrik
Mina Koolituskeskust
Lilleorg. Õpime Tiibeti
harjutusi ja emotsioonide
ning mõtete juhtimist.
10. aprill
◊ kell 9-9.45 avatud tervisevõimlemine.
◊ kell 10-11.30 kepikõnd.
Kogunemine päevakeskuses.
◊ Pelgulinna Rahvamajas
kohtuvad Saue ja Tallinna
Hiina tervisevõimlejad
◊ kell 18-19 eakate jooga.
11. aprill
◊ kell 10-12 Saue Noortekeskuses Hiina tervisevõimlemine Qigong.
◊ kell 13.00 esitleb Juhan
Särgava Saida Farmist
tervislikke piimatooteid.
Degusteerime ka.
12. aprill
◊ kell 9-9.45 avatud tervisevõimlemine.
◊ kell 10-11.30 kõneleb
diabeediõde diabeedist.
Süstimistehnika, vere glükoosisisalduse mõõtmine.
Ja muu info ka
◊ 15. aprillil kell 12 kohtumine laamaga Drikung
Kagyu keskuses Tallinnas. Sõidame Saue kaubakeskuse juurest kell
10.20 väljuva liinibussiga.
◊ 17. aprillil kell 10-14
riiete müük.
◊ 17.-24. aprill reis Hollandisse.
◊ 18. aprillil kell 13 Ruth
Alevi näituse avamine.
◊ Ida-Harjumaa reisi eest
maksmise tähtaeg on 15.
aprill.
◊ Reedeti kell 12-14 rõivaste parandustööde
vastuvõtt päevakeskuses.

Sport
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Kundalini jooga treeningud Sauel
Evely Sokk
Kundalini jooga on välja töötatud Indias tuhandete aastate
jooksul ja seda anti algselt
edasi kuninglikku liini pidi.
Kundalini jooga pärineb raja
joogast. Vanade ürikute järgi
oli üks esimestest raja joogidest kuningas Janaka.
Sajandeid oli neile tarkustele ligipääs ainult kitsal
eliidil. Läänemaailmale sai
kundalini jooga kättesaadavaks
alles 1969. aastal, mil Yogi
Bhajan, hoolimata teiste joogide pahameelest ja manitsustest, seda Ameerikas õpetama
hakkas, öeldes, et teadmised
kuuluvad kõigile.
Yogi Bhajan on öelnud, et
on olemas üle kahekümne suurema joogaliigi. Igaüks neist
rõhutab ühte osa tervikust.

Kundalini jooga on kristall,
milles on ühendatud kõik need
erinevad tahud.
Ühendades endas füüsilisi
harjutusi (kriya), hingamistehnikaid (pranayama), käteasendeid (mudra), heli (mantra) ja
meditatsioone, on see kiireim

tee keha, meele ja hinge vahelise tasakaalu saavutamiseni.
Kui praktiseerida kundalini
joogat regulaarselt iga päev,
võib toimuda muutus juba
40-90 päeva jooksul.
Kundalini on teadlikkuse
energia, milles on kogu meie

potentsiaal, meie varjatud
võimalused, mida me kogeme
piiratud viisil. Kundalini jooga
praktiseerimine aitab kõrvaldada takistused, minevikusündmustele toetuvad emotsioonid ja hirmud, et arendada
oma teadlikkust ja saada kontakt enda tegeliku olemusega,
mistõttu on seda kutsutud ka
teadlikkuse joogaks.
Selleks, et tegeleda kundalini joogaga ei pea olema
askeet ja elama maailmast
eemaletõmbununa. Joogaliku
neutraalse meele arendamise
abil on hoopis lihtsam tulla
toime kõigi mõõnade ja katsumustega siin elus. Kundalini jooga õpetab tehnikaid
ja teadlikkust tervena püsimiseks. Tugevneb immuunsüsteem, näärmed, närvisüsteem, paraneb vereringe.

Samuti aitab see vabaneda
ebakindlusest ja halbadest
harjumustest ning võimaldab
võtta asju nii nagu nad on,
mitte läbi oma hirmude.
Kõige tähtsam on isiklik
kogemus. Alles siis saavad
teadmised tarkuseks, kui neid
oma südame ja olemusega
tunnetada. Sauel on juba neli
aastat toimunud regulaarsed
kundalini jooga tunnid. Edasijõudnud käivad koos teisipäeviti kell 19.30-21 Saue saalis
(Pärnasalu 31).
Alates 11. aprillist on
neljapäeviti kell 19-20.30
toimuvatesse tundidesse
oodatud kõik, kel varasem joogakogemus puudub ja vanust
vähemalt 16 aastat. Täiendav teave ja registreerimine
evelysokk@gmail.com, telefon
528 2511.

Laura-Liisa-Kümnik pälvis
turniiri parima tiitli
Saue Sõna

Treener Badr väikeste medalistidega, vasakult: Aleks Andrejev, Kaur Kippar, Eloura Charles, Laura-Liisa
Kümnik, Carmen Raagmets ja Ott-Kaarel Kümnik. Foto: Katrin Charles

Märtsi keskpaigas võttis
grupp Saue väikeseid sportlasi osa Baltimaade teisest
võitluskunstide olümpiaadist Riias. Osales üheksa
last, keda treenib Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui.
Võistlusreisi ladusa korralduse eest hoolitses Virko
Raagmets.
Taekwondos oli võistlemas
kolm riiki: Venemaa, Läti ja
Eesti. Kokku osales 120

sportlast.
Meie väikesed sportlased
tulid Riiast koju seitsme
erivärvilise medali ja turniiri
parima tiitliga, mille pälvis
Laura-Liisa Kümnik.
Kullale võitlesid end
Laura-Liisa Kümnik ja Aleksandr Muskevitš. Hõbe kuulus Kaur Kipparile. Pronksile
tulid Ott-Kaarel Kümnik, Aleks
Andrejev, Carmen Raagmets ja
Eloura Charles.

Traditsiooniline vibuvõistlus Šokolaadijaht on peetud
Jaanus Gross
Saue vibuklubi Sagittarius korraldas juba seitsmendat korda
klubi firmamärgiks kujunenud
võistluse Šokolaadijaht - sellel
aastal sisetingimustes, pannes
nii Eesti vibulaskjate sisehooajale magusa punkti.

Veidi võistlusformaadist
Iga vanuserühma laskjad lasevad omavahel duelliringe. Kes
võidab rohkem vastaseid, ongi
oma vanusegrupi võitja.
Mõnikord jääb laskjatel
samas vanusegrupis võitude
arv samaks. Sel juhul korraldatakse ümberlaskmine
ühe noolega. Kes tabab selle
ainsa noole märgi keskkohale
lähemale, võidab parema
koha oma alagrupis.

Igas vanuserühmas oli lisanõue, et osalema peab vähemalt neli ja maksimaalselt
kaheksa laskjat. Osades vanusegruppides oligi koos maksimaalne arv laskjaid ja ainult
kahes nõutud miinimum.
Nelja laskja korral lasksid
võistlejad omavahel läbi kaks
duelliringi. Seega pidid kõik
pingutama samaväärselt. Kokku
oli võistlustules 42 noort Viljandist, Pärnust, Raplamaalt, Tallinnast ja Sauelt. Võistlus kestis
veidi üle nelja tunni.
Põhiauhinnad on šokolaadijahtidel alati olnud šokolaadid.
Seekord läks jagamisele üle
30 kilo magusat. Šokolaadidele lisaks pani omalt poolt
auhinnad välja ka Euronics.

Tulemustest

Meie klubist võitsid esikohad

Mihkel Tomson juunioridest,
Mike Gross kadettidest ja Liisi
Tammar kõige noorematest
tüdrukutest. Teise koha võitsid oma kategooriates Karl
Oskar Paju ja Richard Erelt.
Kolmandad kohad suutsid

välja lasta Annabel Olgo ja
Evert Hepner.
Rõõmu teeb, et klubisse
on sellel sisehooajal lisandunud terve hulk uusi noori, kes
suudavad ka Eesti noorte konkurentsis väga hästi esineda.

Seda näitavad 20Y Eesti
sisemeistrivõistluste tulemused. Esikoha said sealsel
võistlusel oma kategooriates
Saue noortest Sandra Lepik,
Liisi Tammar, Andra Ojapõld ja
Annabel Olgo.
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Kuulutused
Teenused
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne) TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Loomaarst Jaak Jõks koduvisiidid Saue linna ja valla piires
tööpäevadel 9.00-18.00- ni.
Maksumus 20 euri. Informatsioon telefonil 58 325 248,
www.loomaarstaitab.ee

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Raamatupidamisteenus Teie
firmale. Igapäevase raamatupidamise korraldamisest
aastaaruandeni. Hind alates
60 eurot+km/kuu (väga väikse
firma puhul võimalik erihind).
raamatup123@hot.ee. Telefon
55670176.
Kinnisvara
Müüa Koondise tänav 15 esimesel korrusel 2-toaline korter. Telefon 56698863.

Jumalateenistused
aprillis Saue kirikus
Laulge Issandale uus laul, sest ta teinud imetegusid. Ps 98:1

Pühapäev, 7. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

tab Raivo Kaustel, muusikaga teenib koguduse noorte
ansambel.

Pühapäev, 14. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
EELK Keila Mihkli koguduse
abiõpetaja Juha Väliaho.

Pühapäev, 28. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja juhatab
Vahur Utno, muusikaga teenib
koguduse naiskoor.

Pühapäev, 21. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlus-

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval algusega kell 18.

Politseisündmused
Põhja prefektuur
◊ 4. märtsil avastati, et Saue
linnas seisnud veokist on
varastatud umbes 200 liitrit
kütust.

◊ 17. märtsil kella 20.20
paiku teatati politseile, et
Saue linna korteris tungiti kallale 38-aastasele
mehele..

OÜ Harmet võtab tööle andmesisestaja, kelle tööks on erinevate raamatupidamisandmete sisestamine programmi.
Tööaeg TP 9.00-17.00.
Töökoht asub Sauel Tule põik 1.
CV saata ella@harmet.ee Lisainfo telefonil 56155303,
www.harmet.ee

Ostan Sauele kapitaalremonti
või renoveerimist vajava kivimaja. Pakkumised teha e-posti
aadressil tauno.omanik@mail.
ee, telefon 56698863.
Müük
Müüme tootjahinnaga mitmesugust, ka servamata ja
erimõõdus saematerjali ning
kütteks saepindu. Osutame
saekaatriteenust lintsaega
(saetee 2 mm, väljatulek kuni
80%, palgi läbimõõt kuni
900 mm), hööveldame paksusmasinaga (laius kuni 1200
mm), seimerdame. Tasuda
saab ka ümarpuidus. Transport. Saeteenused OÜ, telefon
56562009, Saku vald, Männiku küla, www.resultes.ee,
resultes@resultes.ee.

Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
sõelutud kivisütt. Transport
Sauele tasuta. Tel. 53593615.
Müüa tõutunnistusega tiibeti
mastifi kutsikad. Väga sõbralike
ja tervete vanemate järglased.
Lisainfo kennel GEMMAS CO
kodulehel www.gemmas.pri.
ee. Kutsikate loovutamine toimub alates 8. aprillist. Telefon
56565141 või monika@caramira.ee.
Pakun tööd
Otsime lapsehoidjat 1,5-aastasele tüdrukule teisipäevadeks ja
neljapäevadeks, lisaajad kokkuleppel. Vahel on vaja hoida ka
3-aastast poissi. Sõbralik hoidjatädi võiks olla nõus hoidma

mõlemat last korraga ning ka
kergelt haigeid lapsi. Annika
56693781.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon 6747567.
Pakkuda tööd koristajale Saue
Rimis. Töö graafiku alusel, sobib
ka lisatööks. Täpsem info telefonil 55530214, Anneli Andra.
Sügav kaastunne Viiu
Sillastele tütardega
AARNE SILLASTE
abikaasa ja isa kaotuse
puhul.
Endised RTB Õppekeskuse
ja Harju EPT töötajad

Tule Saue Muusikakooli õppima!
Saue Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi 2013.2014. õppeaastaks.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 22.
ja 23. mail kell 17-19 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada ühe laulu. Konsultatsioon on soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad
3. ja 4. juunil kell 17-19 ruumis 106.

Põhiõppe osakonna pilliõpe
◊ Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi
vanuses 8-12 eluaastat.
◊ Õppida saab klaverit, viiulit,
kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit,
akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.

Pop-jazz osakond

Ettevalmistusklassid

◊ Pop-jazz osakonda
võtame vastu muusikakooli IV ja VII klassi lõpetanud õpilasi avalduste
alusel ning erialaõpetaja
soovitusega.
◊ Pop-jazz osakonnas saab
õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit ja laulu.
◊ Laulu erialale võtame
vastu alates 15. eluaastast.
◊ Basskitarri erialale
võtame alates 10. eluaastast.
◊ Pop-jazz osakonda on
oodatud ka algajad
vanuses 12-17 eluaastat. Algajatel tuleb
läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.

◊ Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime 5-7-aastaseid lapsi
22. ja 23. mail kell 17-19
ruumis 108. Katseid ettevalmistusklassi ei toimu!
◊ NB! Põhikooli I klassi
minevaid lapsi (7-aastased) ootame muusikakooli
ettevalmistusklassi klaveri,
viiuli, kandle ja plokkflöödi
erialale (üks pillitund ja
üks rühmatund nädalas,
õppetasu 38 eurot kuus).
Katseid ettevalmistusklassi ei toimu!
Saue Muusikakool asub Saue
Gümnaasiumis Nurmesalu
9. Informatsioon telefonil
6596054 või e-posti aadressil saue.mk@mail.ee. Kodulehekülg www.sauemk.edu.ee.
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Saue Autokool korraldab B-kategooria
autojuhikursused Saue Gümnaasiumis.
Registreerimine kursustele 8. aprillil
18.00. Info telefonil 5027993.

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!

Linnavarahaldus pakub tööd klienditeenindajale ja hooldustöötajale ujulas ja
koolis. Võimalus töötada poole kohaga.
Info telefonil 6595611, Tõnu või
6596519, Diana või e-posti aadressil
linnavarahaldus@saue.ee.

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

Saue ujula on avatud E-R 6.30-22.00; L suletud; P 9.00-19.00
Saue ujula telefon on 6596669, e-posti aadress ujula@saue.ee, info Saue linna kodulehel (linna juhtimine-kontaktid-hallatavad
asutused)
Hinnad soodsad, kohtumiseni!

Sügav kaastunne
Stevele ja Kairile
armsa ema ja ämma
HELLE KÜMNIKU
surma puhul.
Segarühm Saue Simmajad
koos tantsuõpetajaga

