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Kuhu kerkib
Lääne-Harju riigigümnaasium?
Sirje Piirsoo

S

aue Linnavolikogu
võttis 4. veebruari erakorralisel istungil ühehäälselt vastu otsuse
teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanek, et
rajada riigigümnaasium Saue
linna, ning volitas linnavalitsust pidama selleteemalisi
läbirääkimisi ministeeriumi
ja Lääne-Harjumaa omavalitsustega.
Haridusministeerium näeb
ette, et aastaks 2020 on igas
maakonnas üks riigigümnaasium
- väiksemates keskustes 252 ja
suuremates 540 õpilasega.
Arvestades Harjumaa ja Tallinna rahvastiku arvu, on plaan
rajada Tallinnasse viis ja Harjumaale kolm, äärmisel juhul
neli riigigümnaasiumi. Piirkonnas olemasolevate gümnaasiumite saatus on ebaselge.
Üks Harjumaa riigigümnaasiumitest tuleb arvatavalt
Viimsi, teine Jürisse. Lahtine
on, kus hakkab paiknema
Lääne-Harju riigigümnaasium
või riigigümnaasiumid. Kuigi
ehituseks läheb alles aastal
2017 või 2018, peab asukoht olema läbi vaieldud ja
selge tänavu jaanipäevaks, mil
ministeeriumil valmib investeeringute kava.
Saue Sõna NR 3 (410)
14. veebruar 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon: 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 28. veebruaril

Pretendente on mitu
Saue vald on seisukohal, et
Lääne-Harju riigigümnaasium tuleks ehitada Laagrisse, põhjendades seda hea
logistilise asukoha, rongi- ja
bussiühenduse toimimise,
Tallinna läheduse, õpilaste
ja piisava suurusega hoonestamata maa-ala olemasoluga.
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu juhi
Kalle Küttise arvates võiks siia
paikkonda riigigümnaasium
mõistlike kokkulepete alusel
tekkida, aga see eeldab piirkonna omavalitsuste koostööd ja kokkuleppeid koolide
ümberkorraldamise osas.
Saue Vallavalitsuse kutsel
kogunesid Lääne-Harju omavalitsuste esindajad 5. veebruaril ümarlauale, et kuulata
valla põhjendusi, miks peaks
riigigümnaasium rajatama
just Laagrisse, ja avaldada
enda seisukohti.
Ümarlaual osalejad leidsid,
et õpilaste arv riigigümnaasiumi - või isegi kahe - rajamiseks Lääne-Harjumaale on
enam kui piisav: 2025.-2026.
õppeaastal elab piirkonnas
prognoositavalt ligi 2000 gümnaasiumiealist noort inimest.
Keskmiselt jätkab Eesti põhikooli lõpetajatest haridusteed
gümnaasiumis 60%.
Edasi lahknesid arvamused
nii riigigümnaasiumi asukoha
suhtes kui selles osas, kas
rajada kool puhta lehena või

loe edasi lk 2

Linnaelu ja heategevus
Algab lk1
olemasoleva, hästi ja tulemuslikult toimiva gümnaasiumi baasil.
Esimest varianti pooldasid need omavalitsused, kus
hetkel gümnaasiumi ei ole,
nagu Kernu ja Saue vald.
Teist need, kus on olemas
aastatepikkune gümnaasiumihariduse andmise traditsioon,
nagu Saue ja Keila linn ning
Saku vald - kõik kolm näevad,
et riigigümnaasium võiks just
seal asuda.
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Tere tulemast, pisikesed sauelased!
Saue Sõna
Kaks pisikest kätt
pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed
kaks jalga nii väikest.

Miks riigigümnaasium just
Saue linna?
Linnapea Henn Põlluaasa
sõnul on Saue linnas olemas
kõik seesama, mis Laagriski:
asukoht, transpordiühendus,
kehtestatud detailplaneering
kooli juures, kuhu uus hoone
rajada, õpilased. Lisaks on
linn haldusreformi vaatevinklist üks Harjumaa tõmbekeskustest ja omab ligi 30 aasta
pikkust tasemel gümnaasiumihariduse andmise kogemust - Saue Gümnaasium on
tulemuste poolest maakonna
tugevaim kool.
Teemat arutanud Saue Linnavalitsus ja Linnavolikogu leidsid,
et riigigümnaasiumi rajamine
Tallinna piirile ei ole piisavalt
põhjendatud, kuna Laagri alevik
on Tallinna Nõmme linnaosaga
kokku kasvanud ja see tähendaks riigigümnaasiumi rajamist
sisuliselt Tallinna, mitte LääneHarjumaale.
Ümarlaud lõppes kokkuleppega, et kõik Lääne-Harju
omavalitsused kujundavad
volikogude tasandil riigigümnaasiumi asukoha suhtes seisukoha märtsi lõpuks.
Saue linnavõim teeb kõik
selleks, et riigigümnaasium
siia kerkiks, kuid garantiid
anda ei saa.
Riigigümnaasium tähendab,
et see rajatakse ja selle tegevust finantseeritakse riiklikest vahenditest. Põhikool
on gümnaasiumist lahus ehk
koolis käib 10.-12. klass.
Väiksemates keskustes on
riigigümnaasiumi õpilaste
arv 252 ja suuremates 540.
Mis saab pärast 2020.
aastat täna olemasolevatest
gümnaasiumidest, on ebaselge. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel neid
jõuga kinni panema ei hakata,
aga kui muutuvad rahastamise
alused, sõltub gümnaasiumi
jätkamine omavalitsuse võimekusest seda enda eelarvest
ülal pidada. Siinkohal tuleb
tõdeda, et juba aastal 2014 on
riigi rahastus gümnaasiumitele
ebapiisav.

Vasakult: Sten Särak, Mirell Einberg, Vesse Vahtras, Kreete ja Keron Kuusekänd, Oskar Räni, Liisa Võrklaev ja
Kaspar Kuus emmede-isside ning vanemate vendade ja õega. Linnapea Henn Põlluaas seisab tagareas keskel

Vasakult: Adele Soome, Frederik Teetamm, Carolin Kala ja Marcus Robin emmede-isside, vanema õe ja
linnapeaga (paremal tagareas). Fotod: Sirje Piirsoo

Sündide pidulikule tähistamisele Saue lasteaia Midrimaa
saali kogunes 7. veebruaril 11
peret, igal süles väike silmatera
või isegi kaks, kuna üks pere
sai õnnistatud kaksikutega.
Uusi väikseid sauelasi tervitas linnapea Henn Põlluaas,
kes rõhutas, et iga lapse sünd
on ime, mis on tähtis perele
endale, Saue linnale ja Eesti
riigile, mis toob ühest küljest
kaasa unetud ööd, muretsemise, suure vastutuse ja
kohustused, kuid teisest küljest
pakub palju rõõmu, üllatusi ja
unustamatuid emotsioone.
Vastuvõtu tegi mõnusaks
südamlik atmosfäär, lasteaialaste siiras esinemine ja tervituskaart, süüdatud küünlad
ja peotort.
2013. aastal sündis Saue
linnas 60 last, neist 23 poissi
ja 37 tüdrukut. Populaarsemad nimed olid poistel Artur
ja Rasmus, tüdrukutel Elisabeth ning sarnased nimevariandid Liisa-Lisa-Liis.
2012. aastal sündis Saue
linnas 72 last, aasta varem 76.
2010. aastal oli sünde 103.
Kaunis traditsioon, mis
väärtustab pereelu ja tähtsustab iga uue linnaelaniku sündi,
sai alguse 2000. aasta märtsis. Omamoodi sümboolne on
seegi, et vastsetele sauelastele
just lasteaias tere tulemast
öeldakse: varem või hiljem
pisikesed „imed“ sinna majja
õpetajate hoole alla jõuavad,
kui emad või hoopistükkis isad
tööle naasevad.

Saue lapsed abistasid hüljatud kiisusid
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Meie kooli algklasside hea tava
on jõuluaegne heategevusmüük,
mille tulu annetame abivajajatele. Oleme aidanud Tallinna
Lastehaiglat, koerte varjupaika
ja vanadekodu. Sel korral otsustasime abistada hüljatud kiisusid, lapsed kogusid küpsetiste
müügiga 607 eurot!
24. jaanuari hommikul
koguneski Saue Gümnaasiumi
aulasse hulk 1.-4. klasside
õpilasi, kes tulid kohtuma
MTÜ Kasside Turvakodu esindajaga, kes oli annetuse üle
ääretult tänulik. Kuulsime,
et annetus läheb ühe kassi

operatsiooni toetamiseks.
Lapsed said teada, milline
on vabatahtlike töö kasside
turvakodus ning kuidas hüljatud kiisusid saab aidata.
Täname kõiki emasid-isasid, kes kodudes küpsetasid,
lapsi, kes küpsetisi müüsid, ja
ka kõiki ostjaid. Te kõik andsite oma panuse heategevusse.
Endast nõrgematele tähelepanu pööramine ja nende
abistamine on osa inimlikkusest ning soovime seda armast
traditsiooni heategevusmüügi
näol ikka jätkata.
MTÜ Kasside Turvakodu
tegemistega saab tutvuda
veebilehel www.kassideturvakodu.ee.

14. veebruar 2014 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
5. veebruari istungi
päevakorras oli 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Männi tn 13 ja
Männi tn 11a liitmisel
moodustuva katastriüksuse
aadressiks Männi tn 13
(elamumaa).
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks Tõkke
tn 21.
◊ Kinnitas Saue linna 2014.
aasta eelarve eesmärgid ja
indikaatorite sihttasemed.
◊ Kinnitas Saue Huvikeskuse
hoolekogu koosseisu. Hoolekogusse kuuluvad huvitegevuse juht Virve Laan,
sporditegevuse juht Rauno
Neuhaus, õpilaste esindaja

Kerly Naeris, lapsevanemate esindaja Maie Bachmann, linnavalitsuse esindaja Kalev Israel ja volikogu
esindaja.
◊ Kinnitas Saue Linna Raamatukogu teenuste hinnad.
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
kunstilaagri korraldamisega
9.-11. juunil Kloogarannas ja
kehtestas laagri osalustasuks
ühele õpilasele 50 eurot.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue Male-Kabeklubile
460 eurot Saue esivõistluste,
alaliitude liikmemaksude,
litsentside ja halduskulude
katteks; Nõmme Spordiklubile 391 eurot noorsportlase
2014. talvehooaja võistluskulude katteks; MTÜ-le Saue
Mälumänguklubi 128 eurot
halduskulude katteks; spordiklubile Saue Tammed 1898

Saue Linnavalitsus
kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast kolmapäeval,
26. veebruaril, kella 18.30-ks
Saue Gümnaasiumi IV korruse
uude auditooriumi kohtumisele, et üheskoos arutleda
päevakajalistel teemadel.

KAVAS

sel: söökla laiendus, fuajeegarderoobi pealisehitus ning
edelatiiva III ja IV korrus.
◊ Ülevaade hetkel käimasolevatest töödest.
◊ Saue linna 2014. aasta
eelarve.
◊ Bussitransport liinil SaueTallinn-Saue.

◊ Tutvume Saue Gümnaasiumi juurdeehitustega, mis
valmisid 2013. aasta sügi-

Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi.

Ettevõtjate ümarlaud
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab
teid 6. märtsil 2014 algusega kell 16.00 pubisse
Lounge Loft (Saue linn,

Pärnasalu 19) Saue linna
ettevõtjate ümarlauale.
Täiendav teave e-posti
aadressil evelin.povel@saue.
ee või telefonil 56675252.

Saue Perekooli loeng noortekeskuses
Anneli Ritsing
Lastekaitse ja noorsootöö
spetsialist
Saue Perekool korraldab
21. veebruaril algusega kell
10.00 Saue Noortekeskuses
vestlusringi teemal „Lapse
sensomotoorse arengu jälgimine Pikleri järgi“.
Vestlusringi viib läbi Pille
Kriisa, eripedagoog ja logopeed.
Kuulama ja kaasa arut-

lema on oodatud lapseootel
emad, imikute ja väikelaste
emad ning isad, vanaemad ja
vanaisad - kõik, keda päevateema köidab.
See vestlusring on teine
igakuisest loengute tsüklist.
Kokku on loenguid üheksa.
Võid tulla koos terve lapsega.
Üritus on osalejatele tasuta.
Info telefonil 6790196,
Anneli Ritsing, lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist.

eurot EM ja MM võistluste
stardimaksudeks, kolme
võistkonna osalemiseks
jüriöö teatejooksul, Eesti
MV stardimaksude, litsentside ja EOL liikmemaksude
tasumiseks, veteranide MM
võistluste stardimaksuks ning
sportlase osalemiskulude
katteks MK etapil Taanis;
spordiklubile Imperial 1000
eurot treeningvarustuse ostmiseks; MTÜ-le Sagittarius
550 eurot Eesti sisemeistrivõistluste korralduskulude
katteks; spordiklubile TC
2000 400 eurot noorsportlase osavõtuks treeninglaagrist Mallorcal; Saue Linna
Lastekaitse Ühingule 303
eurot töövahendite ostmiseks projektile „Tugev pere,
tugev kogukond“ ja ühingu
halduskulude katteks; Saue
Kodu-uurimise Seltsingule

30 eurot arhiivi rendikulude
katteks; MTÜ-le Saue Haridusselts Vitalis 1646 eurot
Saue Gümnaasiumi õpilaste
keskkonnaprojekti „Õige
otsus: tuumaenergia poolt
või vastu“ läbiviimiseks; seltsingule Saue Vabadusvõitlejad
250 eurot 2014. aasta tegevuskulude katteks; MTÜ-le
Sinimustvalge Saue 450 eurot
naistepäeva tantsuõhtu korralduskulude katteks; Saue
Naisseltsile 128 eurot aastaaruande koostamiskulude
katteks; seltsingule Saue
Segakoor 1375 eurot esinemisriiete ostmiseks; MTÜ-le
Saue Folk 350 eurot Vokiratta
rühma osavõtuks kultuurireisist Venemaale.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa neljale perele kogusummas
455 eurot.

◊ Kinnitas 2014. aasta hanSaue
Linna Raamatukogu
keplaani.
teenuste hinnad
PRINTIMINE JA KOOPIATE
TEGEMINE
A4 ühepoolne 0,10 eurot
A4 kahepoolne 0,20 eurot
A4 pildimaterjal 0,30 eurot
A3 ühepoolne 0,20 eurot
A3 kahepoolne 0,40 eurot
A3 pildimaterjal 0,60 euro
A4 ühepoolne värviprintimine
tekst + pilt
0,60 eurot
pilt
1 euro
SKANEERIMINE
A4 ühepoolne

0,05 eurot

INTERNETITEENUS
arvuti kasutamine 30 min
päevas
tasuta
30 minutit
0,30 eurot
edasi 1 tund
0,60 eurot

Konkurss Saue lasteaia Midrimaa
direktori kohale
Saue linnas asub üks Eesti
suuremaid lasteaedu - Midrimaa asukohaga Koondise 23,
Saue 76505, Harjumaa.
Kokku on lasteaias 18 rühma
enam kui 400 lapsega. Lasteaed
on kasvanud, personal on suur ja
meeskonda otsitakse head juhti.

◊ hea kehtestamisoskus;
◊ hea arusaamine koolieelse
lasteasutuse tööst;
◊ oskus koostada ja lugeda
eelarvet;
◊ eesti keele oskus kõrgtasemel;
◊ hea arvutikasutamise oskus
tavapärase kontoritöö mahus.

Saue Linnavalitsus kuulutab
välja konkursi lasteaia direktori
koha täitmiseks.

Kasuks tulevad järgmised
oskused ja kogemused:

Kandidaatidele esitatavad
miinimumnõuded:
◊ kõrgharidus;
◊ pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
◊ vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
◊ hea suhtlemisoskus;

◊ liidri omadused ja oskused;
◊ autojuhiload;
◊ inglise ja vene keele oskus
suhtlustasandil;
◊ oskus koostada lasteasutuse
eelarvet.

Pakume:
◊ huvitavat tööd suure kollektiivi juhtimisel;

◊ väärilist palka;
◊ võimalust osaleda kogu linna
noorsootöö kujundamisel;
◊ head koostööd noortega
tegelevate asutuste ja linnavalitsuse vahel.
Kandidaatidel koostada motivatsioonikiri, kus tuua välja põhjendused, miks just teie sobite Saue
lasteaia Midrimaa juhi kohale.
Kandidaadil esitada oma CV,
avaldus, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad Saue Linnavalitsusele hiljemalt 25. veebruariks
2014 aadressil saue@saue.ee.
Lisainfo: http://lasteaed.saue.ee
ja abilinnapea Jüri Tümanok,
telefon 5058590.

Haridus

Saue Sõna 14. veebruar 2014
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Tugisüsteem Saue Gümnaasiumis:
iga õpilane on väärtus

Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Õpilase individuaalsuse märkamine, toetamine, hindamine ja
tugiteenuste rakendamine Saue
Gümnaasiumis.

Kaasava hariduse põhimõtete
rakendamisega tõuseb järjest
enam päevakorda õpilaste
individuaalsusega arvestamine võimetekohase hariduse
omandamisel kodukohakoolis.
Erivajadustega laste arvu suurenemine on seadnud koolile
uusi väljakutseid ja ülesandeid.
Ajas kiirelt muutuvad sotsiaalsed ja ühiskondlikud
olud ning perede erinev toimetulek tingib olukorra, kus
kooliteed alustab üha rohkem
erineva haridusliku, emotsionaalse, vaimse, tunnetusliku
või muu erivajadusega lapsi.
Täna on pea igas koolis ja
klassis lapsi, kes vajavad
koolis õppimise, suhtlemise ja
iseendaga toimetulemiseks
tavapärasest enam spetsiifilist
ja järjekindlat toetust.
Et tagada kõigile õpilastele

võimetekohane õpe, on oluline
nende individuaalse arengu
jälgimine, võimalike erivajaduste varajane märkamine ja
tugiteenuste kohene rakendamine.
Saue Gümnaasiumis tegutseb hästi toimiv koostöö- ning
tugisüsteemide võrgustik.
Koolis on välja arendatud
tugisüsteemide tööpõhimõtted, mis on aluseks töös
erivajadustega lastega. Võrgustikutööst võtavad osa koolipsühholoog, eripedagoog
-logopeed, õpiabi õpetajad,
linnavalitsuse lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist, õppealajuhatajad, klassijuhatajad,
aineõpetajad, tervishoiutöötaja ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija.
Koordineerija ülesanne
Saue Gümnaasiumis on võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel,
õpilaste, lastevanemate ja
õpetajate nõustamine koostöös kooli tugipersonaliga
koolis esinevate probleemide
valdkonnas. Võimaliku probleemi ilmnemisel kaasatakse
võrgustikutöösse õpilane
kindlasti koos vanema(te)ga,
kes eeldatavasti soovivad käia
koduses kasvatustöös kooliga
ühte sammu.
Tugisüsteemi ülesanne on
märgata ja hakata võimalikult
varakult, probleemide ilmnemise staadiumis toetama
õpilasi, kelle õppimist segab,
takistab või välistab mingi
väline või isiksusest tulenev

asjaolu.
Hariduslike erivajadustega
õpilastele on olemas klassivõi aineõpetajate tunniväline
individuaalne abistamine,
logopeediline abi ja õpiabi
I-II kooliastmes, psühholoogiline abi. Esimese kooliastme
õpilastel võimaldatakse osalemist pikapäevarühmas,
toimuvad probleemlahendusringid. Vajadusel järgneb
koostöö lapsevanemaga, kooli
tugispetsialistidega või spetsialistidega väljaspool kooli.
Täna on Saue Gümnaasiumis
üks õpiraskustega 7. klass,
väikeklass 4. klassi juures ja
toimib ka koduõppe võimalus.
III ja IV kooliastmes korraldame mitterahuldavate õpitulemuste korral õpitulemusvestlusi, milles osalevad õpilane,
aineõpetaja(d), klassijuhataja,
õppealajuhataja, direktor,
lapsevanem ja püüame leida
lahendusi tekkinud probleemile. III kooliastmes pakume
ainealast järelõpet matemaatikas ja logopeedilist abi ning
kohustuslikke ainekonsultatsioone probleemsetes õppeainetes. Gümnaasiumiastmes
aga võimalust osaleda ainekonsultatsioonides ja hindeliste
tööde ebaõnnestumise puhul
aga ka kordustöö võimalust.
Praegune arengutendents
ja spetsialistide kogemus kaldub näitama, et erinevaid õpivorme oleks vajalik luua juba
iga klassikomplekti juurde.
Paraku takerdume reaalsuses
majandusliku ressursi, ruumipuuduse ja vajalike erispet-

sialistide puuduse taha.
Kord kuus koguneb kooli
tugikomisjon, kus kooli tugispetsialistid nõustavad nii
õpilasi, lapsevanemaid kui
õpetajaid.
Probleemi arutelu ja
nõustamise tulemusena suunatakse sageli õpilane ja/või
lapsevanem edasi psühholoogi juurde nõustamisele või
testimisele (vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek), et
analüüsida lapse käitumuslikke, tunnetuslikke või kognitiivseid iseärasusi.
Alles lapsevanemale tagasiside andmise järel saab
rakendada parimaid meetmeid õpilase toimetulekuks ja
koolist tuleneva eduelamuse
tagamiseks, vajadusel suunatuna edasi psühhiaatri või
kliinilise psühholoogi vastuvõtule ja nõustamiskomisjoni.
Psühholoog imet ei tee ja
tulemuslikult saab õpilast
aidata vaid koostöös lapsevanematega vastastikuse
usalduse, mõistmise ja spetsialistide kogemust-soovitust
aktsepteerivas õhkkonnas.
Õpilaste probleemide varajane märkamine ja sekkumine, individuaalsete õpivajaduste arvestamine ning tugisüsteemide rakendamine on
tänapäeva kooli üks keerukas
ja lahendust vajav ülesanne.
Kui erisuguste süsteemide ja
inimeste tegevus on kooskõlas, see tähendab, et toimub
tihe infovahetus ning koostöö,
on ka tulemused õpilase arengut ja heaolu toetavad.

Noor Meister - väärtuslik info õpingute ja karjääri planeerimiseks
Head kutseoskused on väärtus
nii igale inimesele kui ka ühiskonnale tervikuna. Kutseõppes
omandatud teadmised ja oskused on ka tööturul aina enam
hinnatud. Eesti kutseõppeasutused pakuvad õppimisvõimalusi kaasaegses õppekeskkon-

nas enam kui 160 erineval
erialal.
7.-8. märtsil 2014 toimub
teistkordselt suurüritus Noor
Meister, mille eesmärk on tutvustada noortele kutsehariduse
võimalusi Eestis. Ürituse raames toimuvad kutsemeistrivõist-

lused, kus 24 erialal näitab oma
oskusi ligi 350 kutseõppurit.
Lisaks tutvustatakse õppimisvõimalusi kutseõppeasutustes. Avatud on töötoad, kus
külastajad saavad erinevaid
ameteid proovida.
Üritus toimub Tallinnas Eesti

Näituste messikeskuses ja on tasuta.
Täpsemat informatsiooni
Noor Meister 2014 kohta
on võimalik saada veebilehelt www.noormeister.ee
ja üritust korraldava Sihtasutuse Innove veebilehelt
www.innove.ee/noor-meister.

Eesti keele
riigieksami
ettevalmistuskursus
Saue Haridusselts VITALIS korraldab 12. klassi eesti keele riigieksami ettevalmistuskursuse.
◊ Kursus algab 9. veebruaril
ja kestab 27. aprillini.
◊ Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 11.00-14.00 Saue
Gümnaasiumis.
◊ Kursuse juhendaja on Edith
Asveit.
◊ Kursuse maht 30 tundi ja
maksumus 90 eurot.
Lisainfo ja registreerimine
e-posti aadressil: shs2@hot.
ee või telefonil 5281677.

Märtsikuu
toiduraha Saue
Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ

Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot
◊ 1.-9. klassini kompenseerib
riik 0,78 eurot. Ülejäänud
osa, 0,37 eurot katab Saue
linn, kui lapse ja mõlema
vanema elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel Saue
linn. Kui mitte, siis katab
vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.

Toiduraha märtsis
◊ 1. -9. klass
5,92 eurot
◊ 10.-12. Klass 18,40 eurot
Toiduraha palume tasuda
28. veebruariks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
EE092200221018424457.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimi ja klass.
Kui õpilane on haige või
puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) telefonil
6596068 või e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha
summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume kogunenud
ettemaksu summa ise maha
arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Meeldivat koostööd soovides.
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Sagittarius - üks suurtest vibuklubidest Eestis
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius treener
Kui eelmine kord võõrustasime sisemeistrivõistlustel
teisi klubisid Tallinnas, siis
tänavu kutsusime kõik vibulaskjad Sauele. 1-2. veebruaril
selgusid Saue Gümnaasiumis
kõikide vibuklasside noorte ja
täiskasvanute sisemeistrid.
Eelringide põhjal võis eeldada, et tulijaid on palju.
Pidime leidma lahenduse,
kuidas mahutada kõik laskjad
tulejoonele. Noorte võistluspäeval paigutasimegi kõige
nooremad alla maneeži, kus
toimuvad meie klubi igapäevased treeningud. Kõik ülejäänud
laskjad võistlesid Saue Gümnaasiumi võimlas. Eelvõistlustel oli ligi 250 osalejat, vaid iga
vanuseklassi kaheksa paremat
pääses lõppvõistlusele.
Laupäeva lõunaks selgusid
sisemeistrid noorte sportvibu
vanuseklassides. Klubi Sagittarius esindajad olid siin parimad. Kõige nooremate arvestuses saavutasime esikoha nii
poiste kui tüdrukute poolel.
Võitjad olid Anette Arulepp ja
Robin Reidma, poiste poolel
lisandus pronksmedal Kert
Turvaselt. Poiste arvestuses on
klubil ülitihe konkurents: vaid
20 punkti sees oli esiviisikus
neli meie klubi esindajat - 4.
ja 5. koht vendadele Pajudele.
12-13-aastaste poiste
arvestuses saavutasime kaksikvõidu. Sisemeistriks tuli
Hendrik Õun, hõbemedali võttis Jan-Erik Alliksaar. Neidude
poolel kuulus Liisi Tammarile
4. koht.
14-17-aastaste arvestuses
tuli noormeeste poolel sisemeistriks Mike Gross, kes väga

Vibuklubi Sagittarius tänab
võistluse korraldamise eest
väga suurt meeskonda, kes
suutis lühikese aja jooksul
teha meeletu töö. Abi saime
järgmistelt toetajatelt ning
koostööpartneritelt: võistluspaiga ja rahalise toetusega
aitas Saue Linnavalitsus; rahalise toetusega AS SAMI; lillede, transpordi ja logistikaga
F-Transport ja perekond Tammar. Toitlustas Loft Lounge,
fotomaterjali jäädvustas Arno
Mikkor. Lisaks suurimad
tänud vabatahtlikele, kes õla
julgelt alla panid!

tasavägises võistluses võitis teist
kohta vaid ühe punktiga. 5. koht
kuulus Kristopher Kasteheinale.
Neidude arvestuses oli meie
parim Sandra Lepik 5. kohaga.
Meesjuunioride arvestuses tuli
järjekordne meistritiitel Pearu
Jakob Ojamäele. Edu teise koha
ees oli vaid punktine.

Vibusportlased tulejoonel

Laupäeva õhtune laskmisvoor lisas meie klubile veel
kolm medalit. Vaistuvibu
noorte poiste vanuseklassis Kevin Marcus Aedlale 3
koht, neljas Hendrik Hergauk.
Noorte neidude vanuseklassis
vaistuvibus võitis sisemeistri
tiitli Theodora Touart. Pikkvibus üle 14-aastaste noormeeste vanuseklassis kuulus
2. koht Ken Kaevatsile.
Tartu rahu aastapäeval,
2. veebruaril selgusid täiskasvanute sisemeistrid.
Ennelõunases voorus sportvibu meeste arvestuses suutis ennast sisemeistriks lasta
Jaanus Gross. Tugeva lõpu
teinud Pearu Jakob Ojamäele
pronksmedal, 5. koht Margus
Teng. Seega esiotsas enamjaolt Sagittariuse klubi mehed.
Samaaegselt lasid ka pikkvibud ning naiste poolel tuli
sisemeistriks Kristiina Kaarna

Sportvibu meeste arvestuses suutis ennast sisemeistriks lasta Jaanus
Gross (keskel). Tugeva lõpu teinud Pearu Jakob Ojamäele (paremal)
kuulus pronksmedal. Fotod: Arno Mikkor

Sagittariuse klubist. Meeste
pikkvibude arvestuses meile
pronksmedal Olev Kriisilt, 5.
koht Peeter Adler ja 7. koht
Tarmo Olgo.
Tulemused on Eesti Vibuliidu
kodulehel: http://www.vibuliit.
ee/uus/?p=3166 ja http://www.
vibuliit.ee/uus/?p=3175.
Protokolle hinnates võisime

nentida, et Sagittarius on
saanud üheks suurimaks vibuklubiks Eestis. Meie grupid
harjutavad lisaks Sauele ka
Tallinnas ja Jüris. Haaratud
on kõik vibuklassid ja pea kõik
vanuseklassid. Püüame veel
juurde saada mõned plokkvibu
noored. Aktiivsete laskjate arv
ületab 60 inimest.

Saue Folk tervitas uut aastat rahvamuusika- ja -tantsuõhtuga
Saue Sõna

Esineb Saue Simmajate naisrühm. Foto: Sirje Piirsoo

MTÜ-l Saue Folk on tore traditsioon vana aasta uue alguses
kokku võtta rahvamuusika- ja
–tantsuõhtuga, et esineda,
näidata, mida on õpitud, ning
väärtustada rahvakultuuri, -riideid ja -kombeid.
MTÜ-l Saue Folk on liikmeid üle 80. Rahvamuusikaja -tantsuõhtul astusid üles
tantsurühmad Saue Simmajad, Saue Kägara ja Vokiratas
ning mängis Saue Kapell.
Tänavune pidu oli eriline selle
poolest, et esmakordselt astuti
rahva ette tantsudega suvel toimuva XIX tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” kavast.

Pärast esinemist kuulus
Saue lauljate ja tantsijate
tänu juhendajatele, kelleta
tantsud, muusikapalad ja
laulud selgeks ei saaks. Tänusõnad ja kaunid lillekimbud
andis üle Kalev Israel, Saue
Folgi juhatuse esimees.
Saue Simmajate nais- ja
segarühma juhendab Ulvi
Mägi, Saue Kägarat ja Vokiratast Elena Kalbus, Saue
Kapelli Reet Jürgens ja
ansamblit Rukkilill Harald
Matvei. Rahvatantsijate
järelkasvu eest seisab hea
Malle Liiv ja klubi raamatupidamist hoiab korras Mare
Tõnisson. Suur aitäh kõigile
tehtu eest!
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Kaks tegusat Saue noort lõid
uue spordiklubi
Saue Sõna
Spordiklubi Imperial alustas
13. jaanuaril Sauel taipoksi
treeningutega, hetkel on aktiivseid sportlasi juba 20 ringis.
Klubi asutajad on Nils Joonas
Põldme ja Reimo Allik, kes on
tegelenud taipoksiga juba aastaid klubis Team Moisar.
Taipoks on täiskontaktne
võitlusspordiala, kus on lubatud käe- ja jalalöögid, samuti
löögid küünarnukkide ning põlvedega. Erinevalt traditsioonilisest poksist, kus maadlusdistantsi jõudnud võistlejad lahutatakse, on taipoksis lubatud
ka püstimaadlus.
Spordiklubi Imperial juhataja
Nils Joonas Põldme: „Taipoksi
vastu tekkis huvi, sest otsisin
trenni, mis oleks nii füüsisele,
võhmale, aga samas ka seltskondlik. Enne, kui treeningutega alustasin, kutsus Mirkko
Moisar - Eesti väga eduka taipoksi klubi Team Moisar asutaja, peatreener ja väga võidukas võistleja - mind Kloogale
taipoksi suvelaagrisse pilte
tegema. Nägin oma silmaga
kõike ja huvi aina kasvas. Et ka
mu vend käis Keilas trennis,
otsustasin minna.
Mõni aasta tagasi tahtis Team
Moisari Sauel treeningutega
alustada, kuid seda ei tehtud.
Sealt tekkis mõte, et miks mitte
ise, teades, et Sauel on potentsiaalsed treenijaid olemas.
Möödunud aasta lõpus pöördusin idee ja ruumide rendi

Taipoksi treening Sauel. Foto: Mikk Kalamees

sooviga Saue Linnavarahaldusesse. Kohtumisel juhataja
Tõnu Urvaga selgus, et temagi
on harrastanud erinevaid
võitlussporte ja ta julgustas
meid plaanitud ettevõtmine
ellu viia. Küsisin nõu ka Virko
Raagmetsalt, kuna ta tegeleb
Sauel taekwondoklubiga.
Aga eks mul on see ettevõtmine ja sport veres. Isa
on mul ettevõtja ja tegelenud
nooruses karatega. Emapoolne
vanaisa Karl Pajumäe on Vändras maadlusklubi Suure Karu
Pojad asutaja ja treener. Ta on
tegelenud sellega juba peaaegu 50 aastat ja treeninud
üles palju edukaid sportlasi.

Ka üks sugulane, Meelis Mäekalle on Tallinnas maadlustreener ja kehalise kasvatuse
õpetaja. Nüüd siis mina ja
eks aeg näitab, kui kaua ja
mis moodi ma selle asjaga
tegelen.
Kaasasin tegemisse enda
hea sõbra Reimo Alliku, kes
on meie klubi peatreener.
Reimo on osalenud mitmetel
võistlustel, parim tulemus on
2013. aastal K-1 reeglite järgi
kaaluklassis 80 kg Eesti meister. Ta on abitreener Keilas
Team Moisari klubis ja õpib
Tallinna Ülikoolis kehakultuuri. Igati hea partner, kellega koos asju ajada.

Üldine arvamus taipoksist
on, et lihtsalt pekstakse üksteist. Kui omada reaalset kogemust , siis arvamus muutub
kohe. Tegu on ühe väga hea
füüsilise ja vaimse trenniga.
Iga trenn on pingeid maandav, tuleb leida lihtsalt endale
see sobiv. Taipoksis saab pinged trennis poksikotti tagudes
välja elada. Mõni inimene käib
väljas tüli norimas. Pärast
taipoksitrenni või võistlust ei
tekigi enam vajadust tänavale
kaklema minna.
Treeningul õpib enda keha
tundma, see pannakse korralikult liikuma, mis annab
palju enesekindlust juurde.
Kui algajad tulevad trenni,
on näha, kuidas nende kehad
absoluutselt ei liigu. Vehivad
kramplikult niisama. Ühel
hetkel aga hakkab tehnika arenema ja pilt on hoopis teine.
Arvan ka, et iga mehepoeg
peaks natukene enesekaitset
oskama iseenda, pere ja lähedaste jaoks. Naistelegi tuleb
see kasuks.
Oluline ongi, et trenn ei ole
mõeldud ainult meestele, vaid
ka naistele. Näiteks Keilas
on kohati pooled treenijatest
naised. Ka Sauel käib trennis
paar naist, kuid kahjuks pole
veel huviliste ring kasvanud.
Hea näide on Tallinna Taipoksi
klubist, kus treenivad koolilastest ärimeesteni välja.
Igaüks saab ise valida, millise tasemega ta trenni teeb võib olla lihtsalt harrastaja või

TAIPOKSI TREENINGUD
SAUEL
Trennid toimuvad kolm korda
nädalas Saue Gümnaasiumis.
Esmaspäeviti on trennid kell
19.00 võimla rõdul, teisipäeviti ja neljapäeviti 19.00
keldrikorruse maneežis.
SPORDIKLUBI IMPERIAL
Telefon: +372 522 8374
E-posti aadress:
nilsjoonaspoldme@gmail.com
www.facebook.com/
Spordiklubi.Imperial

ka tippsportlane. Trennides ei
ole vigastuste oht suurem kui
mujal. Mina olen saanud jalgpalli mängides tõsisemaid ja
suuremaid vigastusi.
Plaanime kõigi tublide
soovijatega osaleda aktiivselt
võistlustel ja jõuda nendega
välismaalegi. Treenima ootame
kõiki alates 14. eluaastast,
sest treenime ühise grupina
ja alla selle vanuse oleks juba
kindlasti vaja noorematele oma
treeningaega.
Klubi eesmärk on spordi
arendamine Saue linnas, et
sellega noorte vaba aega rohkem sisustada ja anda neile
võimalus läbi sportliku eluviisi
kuhugi jõuda. Linnal oleks
kindlasti vaja juurde uusi treenimis-, riietus- ja pesuruume.
Tänan kõiki inimesi, kes on
aidanud meid klubi tegemistes, eelkõige oma isa. Kõik,
kellel tekkis huvi või küsimusi,
võtke ühendust.“

Veefestival Aquafest Laagri spordihoones
Tiina Möll
Festivali korraldaja,
vesiaeroobika treener
Laagri ujulas on pühapäeval,
16. veebruaril veefestival
Aquafest. XII veefestivali teeb
eriliseks maailmakuulsa Itaalia
vesiaeroobika treeneri Deborah
Benetti esinemine.
2014. aasta on kuulutatud liikumisaastaks. Kui iga
inimene haarab endaga kaasa
sportima ühe sõbra, saamegi
terve Eesti liikvele. Sama soovitab teha Laagri ujula juht
Tõnis Ilp lähiümbruses elavatel
veesõpradel: „Kutsu kaasa üks
sõber, kes pole seda fantastilist spordiala veel proovinud ja
tulge koos veefestivalile!“
Mõte on hea: kui ala meeldima hakkab, saab seda kohapeal regulaarselt harrastada ja

seeläbi tervist tugevdada.
Pühapäeva keskpäeval
algab üle kolme tunni kestev Aquafesti vesiaeroobika
maraton. Festivalile annab
hoogsa alguse üle maailma
tuntud Itaalia treener Deborah
Benetti, kes annab veesõpradele hea võimaluse külmal
talvepäeval kogeda lõunamaist särtsu ja kvaliteetset
vesiaeroobikat.
Järgnevad tunnid viivad läbi
Eesti Võimlemisliidu koolitajad
Tiina Möll ja Liina Raska. Tunnis Aqua Balloon saab hullata
õhupallidega ja Liina Raska
tunnis Aqua Trim leitakse üles
needki lihased, mis on mõnda
aega peidus olnud.
Päeva lõpetab ringtreening
kõikide treenerite juhendamisel erinevates jaamades
erinevat vahenditega. Kaasa

Vesiaeroobika on turvaline ja
lõbus spordiala, mis sobib
pea kõigile vanusest, soost ja
treenitusest olenemata. See
võib olla väljakutse treenitud
sportlasele ja algajale, kes
pole end aastaid liigutanud.
Vesi on seepärast suurepärane treeningkeskkond, et
seal saab igaüks kogenud
treeneri näpunäidete järgi
endale sobiva koormuse
valida. Kel on kehakaalu
lisakilode näol salaja juurde
hiilinud, sellele on vees treenimine hea pehme algus,
mis ei tee liigestele haiget,
kuid trimmib tõhusalt.
Meenutus möödunud aasta vesiaeroobikafestivalist. Foto: Jeroen Bockweg

löövad Laagri ujula kogenud
treenerid Ave Lähker ja Lenne
Allandi-Väli.
Festivalile on oodatud kõik

veesõbrad, nii naised kui
mehed! Kaasa võib teha kõik
tunnid või siis mõne neist.
Võimalus on võita loosiauhindu

festivali koostööpartneritelt.
Broneerida ei ole vaja, tuleb
vaid aegsasti kohale saabuda.
Info www.laagrispordihoone.ee.
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kanalisatsiooni ja vee liitumistrasside projekteerimine.
OÜ Diale, telefon 5079889,
diale@hot.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja

puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Tel
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TASUTA demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel 55939504.

salus Kallaste keskus 4. Igal
teisipäeval on kaubapäev.
Müük
Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 160
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon
5065937.

Abi maja kasutusloa saamisel.
Telefon 5220023, Mikk.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta. Tel
53593615. www.keilabrikett.ee.

Kasutatud riiete kauplus Kaltsukapp ootab teid külla Taba-

Välisvooder h:al. 4,5-7,5 €/
m2; sisevooder h:al. 4-6,4 €/

arhiivis baltisaksa näitust.
Näitust tutvustab ajaloo
magister ja Baltisaksa
Ühingu esimees Olev Liivik. Vajalik eelnev registreerimine.
◊ 12. märtsil kell 11.00
külastame Riigikogu.
Sõidame kell 9.25 Saue
raudtee juurest väljuva
bussiga. Vajalik eelnev
registreerimine ja isikukoodi teatamine.

Reisid
◊ 28. veebruar -2. märts
rahvatantsijate esinemis-

ja kultuurireis Petseri,
Pihkva, Mihhailovskoje.
Maksta saab kuni 17.
veebruarini.
◊ 29. mai-4. juuni reis
Taani lossidesse. Reisi
maksumus 320 eurot.
Maksta saab 10.-21.
märtsil.

MTÜ-de tegemised
◊ 28. veebruaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine. Üllatuskülaline!
◊ 4. märtsil kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek

Jumalateenistused
veebruaris
Saue kirikus

Loeng teismelise lapse vanemale

Teie, vennad, olete kutsutud
vabaduseks, teenige siis üksteist
armastuses! Gal 5:13

Hea teismelise lapse vanem,
tule 17. veebruaril Saue
Noortekeskusesse kella
18-19.30 kuulama ja kaasa
mõtlema. Saue Perekooli
loeng-vestlusring on teemal
„Kas kohvisõltuvus on ohtlik?
Mis toimub minu ajus kui ma
šoppan? Kuidas rääkida oma
lastele narkomaania kahjulikkusest, kui me ise naudime
oma „sõltuvusi“?
Teismeliseiga on keerukas ja et noor sellest
õnnelikult ning kahjudeta
saaks välja kasvada, peavad lapsel olema usalduslikud suhted vanematega.
Teismelise üks suuri ohukohti on erinevad sõltuvused: suitsetamine, alkohol,
edasi juba ka kergemad või
raskemad narkootikumid.

Pühapäev, 16. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Muusikaga teenib lastekoor Juhei.
Pühapäev, 23. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Esmaspäev, 24. veebruar kell 15.30
Eesti Vabariigi 96. aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juurde, millele järgneb
jumalateenistus Saue kirikus.
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib EELK Keila
Mikaeli koguduse segakoor.
Pärgade asetamisele ja
jumalateenitusele eelneb
Kaitseliidu Saue kompanii ja Naiskodukaitse Saue
jaoskonna pidulik jalutuskäik algusega kell 15. 00
Ladva tänavalt kiriku juurde
marsruudil Ladva-KuusehekiKütise-Pärnasalu.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00.

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

Pakun tööd
Kohvik Kegel Keilas pakub tööd
rõõmsameelsele, hea suhtlemisoskusega ja kohusetundlikule
klienditeenindajale. Eelnev töökogemus teenindusvaldkonnas
tuleb kasuks, kuid põhiväljaõpe
on võimalik teostada ka kohapeal. Kui arvad, et just Sina oled
see, keda otsime, võta meiega
ühendust: telefon 5020583;
e-mail kegel@kegel.ee.

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

Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle kogemustega õmblejaid ja triikija. Kontakttel
6747567.

m2; põrandalaud h:al. 7-13,5
€/m2; tuulekastilaud h:al.
4-6,5 €/m2; voodrilaudade
tööstuslik värvimine. Transpordivõimalus. tel: 54551700,
ivo@voikapuit.ee.

Saue Huvikeskuses
täiskasvanutele

Saue Päevakeskuse eelinfo
◊ 14. veebruaril kell 18.30
lauluklubi
◊ 18. veebruaril kell 11.00
eakate sünnipäevapidu Saue
Noortekeskuses. Palume
päevakeskuses registreeruda, telefon 6595070.
◊ 20. veebruaril kell 12.00
räägib Jane Põldmäe reisist
Indiasse ja näitab pilte.
◊ 25. veebruaril kell 11.00
tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Kõneleb
Daniel Märtmaa ja laulab
naisansambel Rukkilill.
◊ 26. veebruaril kell 12.00
külastame Tallinna Linna-
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Anneli Ritsing
Lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist
Kuidas mina kui vanem
saan oma last hoida nii, et
see oleks tulemuslik? Enamusel täiskasvanutest on
mingi nõrkus. Ma suitsetan,
kasutan regulaarselt AD-sid
või muid ravimeid, šoppamisest ära ei ütle, jumaldan
šokolaadi ...
Kuidas aidata mõlemat?
Iseennast aru saama oma
sõltuvustest ja kuidas neist
loobuda ning samas peaksin vanemana olema suuteline kaitsma last sõltuvusse
sattumast.
Lektor on eripedagoog,
asenduskodus sõltlastega
töötamise kogemustega
Pille Kriisa. Loeng on kõigile tasuta.
Info telefonidel
6790196, 5292820.

On veel mõned vabad kohad 15.-18. maini toimuvale
laevareisile Tallinn-Peterburg-Helsingi.
Peterburis kaks päeva, ööbimine kesklinna hotellis.
Kaks ööd on laevas.
Reisi hind on 268 eurot
(koos hommikusöökidega).
Huvilistel palun võtta ühendust:
sirje.luberg@gmail.com, tel 5234339.

VESIAEROOBIKA esmaspäeviti kell
19.00 ja neljapäeviti kell 20.00
Saue ujulas (Nurmesalu 9).
10 korra pilet maksab 45 eurot
ja kehtib 3 kuud.
Ühe korra pilet on 5.75 eurot.
Vesiaeroobika sobib nii
algajale kui edasijõudnule
treenitustasemest sõltumata.
Tund annab hea üldfüüsilise
koormuse, parandab südame
tegevust ja koordinatsiooni,
suurendab lihastoonust, vähendab rasva osakaalu organismis
ning annab hea enesetunde.
Tund algab soojendusega,
sisaldab liikumiskombinatsioone ja jõuharjutusi ning

lõpeb venituse ja lõdvestusega.
Treeningu intensiivsust saab
vastavalt võimetele kohandada
ja igaüks saab treenida endale
sobiva koormusega.
Lihastreeningu tõhustamiseks kasutatakse erinevaid
vahendeid (nuudlid, hantlid,
ujumislauad jne) ning harjutusi sooritatakse nii madalas
kui sügavas vees.
info telefonil 5018577.
KERAAMIKA teisipäeviti kell
18.30-21.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Ühe korra
tasu 8 eurot. Ootame osalejaid.
Juhendaja Virve Laan.
SAUE ILUSALONGIS pakume
massaažiteenused!

Usaldusväärne
ja kvaliteetne
raamatupidamisteenus.
Tel 56692596

-

klassikaline massaaž
spordimassaaž
kupumassaaž
laavakivi- ja aroomimassaaž
Soodushinnad veebruari lõpuni
laavakivi ja aroomimassaažile!
Lisainfo www.sakurastudio.ee või
tel 54544559, Svetlana.

Konsultatsioonibüroo Ehitusõigus OÜ pakub Teile professionaalset abi
olemasolevate hoonete seadustamisel ja juriidilist konsultatsiooni planeerimis- ning ehitusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes. Meie teenusteks
on kinnisasjade omanike nõustamine kohalike omavalitsustega asjaajamisel planeerimis- ja ehitusõiguse valdkonnas, sealhulgas ettepanekute ja
vastuväidete koostamine detailplaneeringutele, kohalikust omavalitsusest
ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, ehitus- ja kasutuslubade projektide
kooskõlastamine vajalike ametiasutustega, mõõdistusprojektide koostamine,
olemasolevasse ehitusloa projekti muudatuste sisseviimine, puuduvate uuringute, eksperthinnangute ja muude vajalike dokumentide hankimine. Täpsem
info e-posti aadressil ehitusoigus@gmail.com ja telefonil 503 6265.
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Komöödia „Vana õngitseja“
Saue Kontserdisaalis
William Douglas Home romantiline komöödia „Vana õngitseja“ 27. veebruaril algusega
kell 19 Saue Kontserdisaalis.
Etendus on kahes vaatuses
ja kestab umbes kaks tundi.
Piletid hinnaga 9 või 12

eurot on müügil E-N kell
15-18 Saue Huvikeskuses
ja Piletimaailmas.
TÄHELEPANU! Kõik piletid
eelmüügist 9 eurot. Alates
20. veebruarist täispilet 12
eurot, sooduspilet 9 eurot.

Etendus „Karin ja Pearu“ Saue Kontserdisaalis
VAT Teatri etendus „Karin ja
Pearu“ 20. märtsil kell 19.00
Saue Kontserdisaalis. Etendus
on ühes vaatuses ja kestab
tund ja 45 minutit.
Autor: Andrus Kivirähk
Lavastaja ja helikujundaja:
Aare Toikka
Kunstnik: Kaspar Jancis
Valguskujundaja: Sander Põllu
Videokujundaja: Peeter Ritso
Osades: Katariina Unt, Raivo
Trass ja Meelis Põdersoo
Tammsaare kangelaste kauaoodatud kohtumine
Tammsaare Karin ja Pearu –
esimesel pilgul ei seo neid
tegelasi justkui mitte miski.
Kuid tegelikult on nad omal
kombel hingesugulased.

Kumbki ei sobitu kuigi hästi
oma igapäevasesse keskkonda, mõlemad on pisut
lapsemeelsed, mistõttu neid
ei võeta enamasti kuigi tõsiselt. Nad on jonnakad ja äraarvamatud. Ikka ihkavad ja
otsivad nad meeleheitlikult
midagi uut ega soovi leppida
olemasolevaga. Nad tahavad mängida ja elust rõõmu
tunda, mitte Paaside kombel
tööd tehes ja vaeva nähes

vaguralt armastust oodata.
Nemad tahavad kõike ja kohe
ning nende armastus on nii
suur, et viib trammi alla või
kõrvetab hinge surmani.
Tammsaare ei lase Karinil ja
Pearul kordagi kohtuda. Meie
anname neile võimaluse.
Piletid hinnaga 8 või 10 eurot on
müügil Piletimaailmas ja Saue
Huvikeskuses Saue koolimajas
ruum 124 E-N 15.00-18.00 ja
tund enne algust kohapeal.

