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Augustis muutub liikluskorraldus kooli ees
Sirje Piirsoo
Et laste ja noorte koolitee
oleks turvaline, muutub 15.
augustist liikluskorraldus Saue
Gümnaasiumi ees.

Mis muutub?
◊ Kauguse, Kesa ja Ale tänav
ning Nurmesalu tänav Tule
põik tänavast alates kooli
suunas on avatud liikluseks
jalakäijatele, jalgratturitele,
nende tänavate elanikele
ning kooli ja elanikke teenindavale transpordile. Lisatahvlitel keelumärkide all on ka
vastav tekst: „Välja arvatud
jalgrattur, Kauguse, Kesa,
Ale ja Nurmesalu tn elanik
ning teenindav transport“.
◊ Ale ja Kesa tänaval jääb
kehtima senine sõidusuund.
◊ Kauguse tänava sõidusuund

Välja arvatud
JALGRATTUR,
KAUGUSE, KESA, ALE,
NURMESALU tn ELANIK,
TEENINDAV TRANSPORT

muutub. Uue liikluskorralduse kohaselt tohib sõita
Nurmesalu tänavalt Pärnasalu tänava suunas.

◊ Kui lapsevanem toob lapse
autoga kooli või tuleb talle
vastu, väljub laps autost ja
siseneb sellesse kooli uues

parklas Tule põik tänava
alguses. Auto parklasse
sisenemist ja väljumist
reguleerivad liiklusmärgid.

◊ Lapsed liiguvad parklast
koolimajja üle korvpalliplatsi tänavale sattumata.
◊ Tule põik tänava parklasse
ja sealt välja sõita on võimalik Nurmesalu tänava ja
Tule põik tänava kaudu.
◊ Kooli suunast tulles tohib
Tule põik tänava ja Kadakamarja tänava ristmikul
tööpäevade hommikul kell
7.30-8.30 sooritada vaid
vasakpööret.
◊ Iga muudatus tundub esialgu võõra ja harjumatuna,
kuid nüüdne on laste turvalisuse huvides vajalik.
◊ Linnavalitsus palub sauelastel muudatuse jõustumise ajal tähelepanelikult
liiklusmärke jälgida ning
soovib kannatlikku meelt
ja mõistvat suhtumist. Liikluskorralduse skeem: OÜ
Roadservice

Uus avalik bussiliin pühapäeviti marsruudil Saue-Tallinn-Saue
MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus
Alates 1. septembrist on Saue
ja Tallinna vahel käigus uus
avalik bussiliin nr 190, mis
sõidab ainult pühapäeviti ja
sama graafiku alusel kui laupäevane kommertsliin nr 191
Saue-Tallinn-Saue.
Väljumised Sauel Tõkke peatusest: 7.30; 10.20; 15.45;
17.45 ja 21.00.
Väljumised Tallinnas Balti jaamast: 9.30; 14.50; 16.50;
20.00 ja 22.50.
Läänesuuna avaliku teenindamise lepingu alusel asub uuel liinil sõitjaid teenindama OÜ ATKO
Liinid. Sõiduplaanid on avalikustatud Saue Linnavalitsuse
kodulehel ja alates 18. augustist
portaalis www.peatus.ee.
Liini avamisega seotud

kulud kaetakse riigieelarvest
eraldatud sihtotstarbelisest
toetusest, laekuvast piletitulust ja Saue Linnavalitsuse
eelarvest.
Uuel liinil kehtib Tallinna ja
Harjumaa e-pileti süsteem
Sõiduõiguse omamiseks peab
sõitja ostma sularaha eest
üksikpileti bussijuhilt või
omama elektroonilist kontaktivaba ühiskaarti (roheline
kaart), millele saab laadida
e-raha üksikpiletite ostmiseks
või osta 30 päeva perioodipileteid (kuupileteid).
Ühiskaardil võib olla samaaegselt mitu piletit (näiteks
Harju kuupilet, Tallinna tunnipilet ja raha piletiostuks). Lisaks
ühiskaardile saab sõitmiseks
kasutada ka ITIC ja ISIC kaarte
ning muid süsteemiga sobivaid
elektroonilisi õpilaspileteid.
Bussi sisenedes tuleb

OLULINE TEADA

◊ Sõiduplaani info leiate
www.peatus.ee.
◊ Piletimüügi, toodete ja
hindade lisainfo leiate
www.harjuytk.ee alajaotustest piletimüügisüsteem ning piletihinnad ja
müügikohad.
◊ Liine teenindavad bussid
peatuvad ainult liiklusmärgiga 541a PEATUS tähistatud peatuskohtades.
◊ Liine teenindavatesse bussidesse sisenemine toimub
ainult esiuksest.
◊ Kõik sõitjad (k.a õpilased)
on kohustatud registreerima

sõiduõigus registreerida, asetades ühiskaardi juhi juures
oleva piletimüügi kassaseadme
kohale. Sõiduõiguse registreerimine on kõigile kohustuslik.
Registreerimata ühiskaardiga
sõit on võrdsustatud piletita

sõiduõiguse bussijuhi juures
olevas piletimüügiseadmes.
Bussi kiiremaks sisenemiseks pange kaart alati valmis. Sõidu registreerimiseks
asetage ühiskaart bussikassale oranži märgi kohale.
◊ Sõiduõigust tõendab kas
bussijuhilt sularaha eest
ostetud paberpilet, ühiskaardile laetud raha eest
ostetud e-üksikpilet või
ühiskaardile ostetud perioodikaardi registreerimine.
◊ Ühiskaardile ostetavad
perioodikaardid kehtivad
30 päeva.
◊ Ühiskaardile laetud e-rahaga
sõiduga, mille eest on ettenähtud trahv kuni 40 eurot.
Seaduse alusel on vedaja
kohustatud tasuta vedama:
1) eelkooliealisi lapsi;
2) puudega lapsi, sügava puu-

◊
◊

◊

◊

ostes on üksikpilet 20% odavam kui sularaha eest.
Riigi soodustuste saamiseks
isikusta oma ühiskaart.
Ühiskaarte müüakse Eesti
Posti kontorites ja suuremates kauplustekettides (Selver, Prisma, Rimi, Maxima).
Ühiskaart maksab 2 eurot.
Ühiskaarte saab isikustada
ja kaardile tooteid osta
müügipunktides ja internetis www.pilet.ee.
Kui kaart mingil põhjusel ei
tööta või on kadunud, andke
sellest kohe teada e-posti
aadressil info@harjuytk.ee
või telefonil 6406780.

dega 16-aastaseid ja vanemaid
isikuid ning sügava või raske
nägemispuudega isiku saatjat
või nägemispuudega isikut
saatvat juhtkoera.
Muid sõidusoodustusi uuel
liinil nr 190 ei kehti.

Saue Linnavarahalduse poolaasta oli tegus
Henn Vaher
Saue Linnavarahalduse
juhataja kt
Saue Linnavarahalduse tänavune poolaasta on olnud toimekas, linnaruumis on korda
saadetud paljutki.
Aasta alguses taotlesime
EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist raha Saue Gümnaasiumi spordikompleksi osaliseks renoveerimiseks.
Ujulasse on paigaldatud
uus soojasõlme seade ja vahe-

tatud välja ventilatsiooni torustik. Et ujula vajab siiski veel
põhjalikumat renoveerimist,
on tellitud selleks projekt,
mille osana oleme ette näinud
aurusauna ehitamist.
Suure basseini veekvaliteedi parandamiseks tellisime
Prantsusmaalt spetsiaalse UVseadme, mis on tänaseks juba
paigaldatud.
Ujula on kasutamiseks korras ja vee kvaliteet hea - sauelane võiks ujulat rohkem tervise parandamiseks kasutada.
Lasteaia Midrimaa B-kor-

puse remondiks kuulutasime
välja riigihanke, käesolevaks
ajaks on tööd juba lõpusirgel.
Seitsme rühmaruumi kööginurkade ümberehitus on aga juba
lõppenud.
Saue Gümnaasiumi uutesse
õppemoodulitesse on tellitud
hanke korras mööbel, samuti on
teostatud kooli ja muusikakooli
ventilatsioonisüsteemi remonttööd.
Tule 7 sotsiaalkorterite
renoveerimine jätkub ja lähiajal remonditakse veel kolm
korterit.
Suuremate tööde kõrval on

Saue Linnavarahaldusel vaja
pidevalt teostada hallatavates
asutustes jooksvaid remontja hooldetöid, mis tulenevad
kulumisest või inimfaktorist.
Gümnaasiumis on liigse
päikesevalguse eest kaitseks
kiletatud aknaid. Lasteaias,
noortekeskuses, gümnaasiumis
ja Kütise 4 hoones on puhastatud ja remonditud ventilatsioonisüsteemid. Soojasõlmed on
korda tehtud ja talveks valmis.
Siinkohal on kurb tõdeda,
et meie kõigi jaoks kasutatavad linnaruumi alad, sh laulu-

väljak, on mõne jaoks lihtsalt
huligaanitsemise ja vandaalitsemise koht. Kevadel lõhuti
pargivalgusteid ja nüüd on lauluväljaku hoone neoonvärvidega
täis soditud.
Saue Sõna NR 14 (444) 14.
august 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 28.
augustil
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo,
Birgit-Helis Heinsalu
Saue Linnavalitsus otsustas
6. juuli erakorralisel istungil
osaleda Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi
toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames sotsiaalministeeriumi rahastatava
vanemlusprogrammi „Imelised
aastad“ pilootprojektis, mille
eesmärk on koolitada 28 Saue
linna ning Nissi ja Kernu valla
probleemkäitumise lapse vanemat, tunnistas Tule 7 sotsiaaleluruumide ehitus- ja remonditööde hankel parimaks Remoti
Holding OÜ pakkumuse, pikendas linnale kuuluva sotsiaaleluruumi lepingut ja tunnistas
kehtetuks lihthanke „Saue
Gümnaasiumi garderoobide
laiendamise ehitustööd 2015“.

Saue Linnavalitsuse
15. juuli istungi päevakorras oli 14 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: VanaKeila mnt 26 üksikelamu
ümberehitamine kahe korteriga elamuks; Kuuma tn
4 korterelamu fassaadide
ümberehitamine.
◊ Otsustas maksta koduse mudilase toetust juulis kokku summas 4550 eurot 68 lapsele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 780 eurot viiele perele.
◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust lastega peredele,
ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust, ühekordset
sissetulekust sõltuvat tervisetoetust puuetega inimestele
ja ühekordset sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust eakatele
kogusummas 1130 eurot ning
perioodilist sotsiaaltoetust
kahele abivajajale.
◊ Nõustus Saue linna sünnipäeva ja kontserdi korral-

◊

◊

◊

◊

damisega 20. augustil kella
10-22.30 linna territooriumil ja jaanituleplatsil.
Eraldas üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
480 eurot.
Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue Taekwondoklubile
800 eurot kahe treeneri osalemiseks 28. suveuniversiaadil Lõuna-Koreas; MTÜle
E Stuudio Noortekoor 500
eurot kahe Saue noore osavõtuks kontsertreisist Kanadasse ja USA-sse.
Otsustas taotleda Saue
raudteejaama, Välja teed ja
Tallinna ringteed ühendava
kergliiklustee rajamiseks
AS-ilt Eesti Raudtee hoonestusõiguse seadmist maaüksusele ja määras hoonestusõiguse tingimused.
Määras Tallinna linnapiirkonna arendusprojektide
hindamiskomisjoni Saue
Linnavalitsuse linnamajan-

duse ja ehituse peaspetsialisti Andres Joala.
27. juuli erakorralisel istungil kinnitas Saue Linnavalitsus riigihankel
„Saue Gümnaasiumi kahe moodulklassi mööbel“ edukaks Eesti
Koolitehnika OÜ pakkumuse.

Saue Linnavalitsuse
5. augusti istungil oli päevakorras 13 küsimust.
Saue linnavalitsus
◊ Kinnitas Pärnasalu tn 36
korterelamu osalise ümberehitamise projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa moodulklassiruumide paigaldamiseks Nurmesalu tn 9.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonnas jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks, kuna ta ei ela
kinnistul ega kasuta seda.
◊ Määras hooldaja puudega
inimesele.

◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
780 eurot kuuele perele.
◊ Kinnitas sõidusoodustust
andva korduva sõidukaardi
hinna ja taotlusvormi.
◊ Määras Saue Gümnaasiumi
õpilasele erandkorras bussisõidusoodustuse.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega peredele, ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust
puuetega inimestele ja ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust eakatele
kogusummas 2465 eurot.
◊ Lähetas linnapea Tõnu Urva
ning abilinnapea Jüri Tümanoka 13-14. augustil Prangli
saarele Harjumaa kohalike
omavalitsusüksuste töötajate
ja nende volikogude liikmete
XXII suvespordipäevadele.
◊ Kinnitas Saue linna keskuse
arhitektuurivõistlus-ideekonkurssi võistluseeskirja.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2015“
Saue Linnavalitsus
Algamas on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
väärivad kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2015“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate,
kolleegide, haridusasutuse
pidaja ja üldsuse lugupidamise
ning on töö ja isikliku eeskujuga

oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning mõjutanud positiivselt piirkonna hariduselu arengut.
Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised aunimetused: aasta õpetaja; teenekas
õpetaja.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal
eriti silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad
tulemused õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel jms ning kes

on koostöös peredega parimal moel toetanud ja soodustanud laste kasvamist
ja arenemist, arvestades
nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide
töös, tutvustanud oma
töökogemusi töökohas või
väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse
andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt 15-aastase
staažiga õpetaja tegevust:

1. kes on laste õpetamisel ja
kasvatamisel saavutanud
silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste,
lastevanemate, kolleegide
ning üldsuse lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja /
või maakonnas.
Ettepanekuid, soovitus- ja
toetuskirju konkursi kandidaatide kohta võivad Saue
Linnavalitsusele esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid,
haridusasutuste hoolekogud,
maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad,

mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 18.
septembriks.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (vt www.
saue.ee / linna juhtimine /
blanketid „Ettepanek Saue
Linnavalitsusele konkursi „
Saue linna aasta õpetaja,
teenekas õpetaja“ kandidaadi kohta“);
◊ soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.

Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi ehitus- ja planeerimisvaldkonna juhi ametikohale
Eesmärk: linnaruumi ja taristute areng vastavalt arengukavale ja planeeringutele.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

◊

Peamised tööülesanded:
Planeerimis-, ehitus- ja maakorraldusvaldkonna juhtimine, sh
◊ osalemine linna arengukava
ja eelarve koostamisel oma
valdkonna piires;
◊ alluvate töö korraldamine ja
kontroll;
◊ üld-ja detailplaneeringute
menetluse korraldamine;
◊ planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust, maakorraldusalastest õigusaktidest ning ühisvee-

◊

◊
◊
◊
◊

värgi- ja kanalisatsiooniseadusest
tulenevate ülesannete täitmine;
oma pädevusse kuuluvatele
kirjadele, avaldustele ja teabenõuetele vastamine ning vajadusel neist tulenevate küsimuste
esitamine linnavalitsusele;
ehitus- ja planeerimisalaste
eelnõude koostamine ning
nende esitlemine linnavalitsuse ja volikogu istungitel;
valdkonna järelevalve korraldamine;
tegevusaruannete koostamine oma valdkonna piires;
oma valdkonna riigihangete
menetluse korraldamine;
linnavalitsuse liikmete nõustamine oma valdkonna piires.

Kandidaadilt eeldame:

Kasuks tuleb:

Tingimused ja lisainfo:

◊ kõrgharidust vähemalt
magistrikraadi tasemel;
◊ vähemalt tehnikavaldkonna
rakenduskõrgkooli haridust;
◊ vähemalt viieaastast töökogemust juhina;
◊ finantsaruannetest ja eelarvest arusaamist;
◊ arvuti kasutamise, teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide ning
teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
◊ algatusvõimet, sihikindlust,
meeskonnaliikmete motiveerimisoskust, kohusetundlikku suhtumist töösse,
täpsust, pingetaluvust;
◊ eesti keele oskust kõrgtasemel.

◊ töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;
◊ tööülesannete täitmiseks
vajalike õigusaktide tundmine;
◊ B kategooria juhilubade olemasolu;
◊ võõrkeelte oskus.

Kandideerimiseks palun saata
e-posti aadressile keiu.kiisler@
cvkeskus.ee digiallkirjastatult:

Omalt poolt pakume:
◊ huvitavat tööd arenevas
omavalitsuses;
◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
◊ konkurentsivõimelist töötasu ja puhkust 35 kalendripäeva;
◊ meeldivat töökollektiivi.

◊ taotlus koos ametniku teenistusse võtmist välistavate
asjaolude kinnitusega;
◊ elulookirjeldus;
◊ motivatsioonikiri;
◊ haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31.08.2015.
Kontaktisik: Jekaterina Tikerpuu, telefon 6790179, jekaterina.tikerpuu@saue.ee.

Sünnipäev
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Saue inimesed on
kodukohviku usku
Evelin Povel-Puusepp
kabatšokikotletid ja muudki
taimsed toidud. Joogiks piparmündi-melissi-naistenõgesemonarda tee ja kaljakraanist
voolab kodune kali.

Hipster Leo kohvik
Edasi liigume Kesa tänava
kaudu Pärnasalu tänavale,
kus maja 18 hoovis on kella
12-17 avatud Hipster Leo kohvik. Külalisi ootab hipsterlik
atmosfäär: padjad, tuled ja
mõnus muusika. Maitsta saab
isetehtud kooke, saiakesi,
pannkooke, kodust jääteed ja
muud head-paremat. Kohvikus
küpsetavad ja teenindavad
heategevusorganisatsiooni Leo
Laagri liikmed, kes ootavad
kõiki oma tegemisi uudistama.

Noortekeskuse kohvik

Le Jardin Cafe on armas meeldiva atmosfääriga kohvik

O

ngi käes Saue linna
sünnipäevakuu
ja õige kohe, 20.
augustil ka pidupäev
ise. Sedakorda on kogu linn
terve päeva vältel kodukohvikute ja meistrihoovide kütkes.
Meil on, mille üle siiralt rõõmu
tunda, meil on, kelle üle siiralt rõõmu tunda! Külalisi on
ootamas ja kohvi, külalislahkust ning põnevust pakkumas
suisa kolmkümmend õue ja
hooviala. Kolmkümmend vahvat pere- või sõpruskonda.

Kadaka piirkonna kohvikud
Alustaks õige mõttelist kohvikutes, töötubades ja meeleoluõuedes rändamist jaanituleplatsi lähedalt Kadaka
piirkonnast, kus on ootamas
kolm õdusat kohvikut.
Viigimarja 17-1 (sissepääs
Vana-Keila maantee poolt)
ootab perekond Kõluvere külalisi kella 11-14 hilisele hommikukohvile ja samal ajavahemikul on läheduses avatud
kohvik Viikar (Viigimarja 15),
kus lisaks kohvile-suupistetele pakutakse sõiduvõimalust
elektriliste tõukerataste ja
elektrijalgrattaga nii lastele kui
täiskasvanutele.
Kadakamarja 19/2-16 aias
on kella 13-18 avatud armas,
meeldiva atmosfääriga kohvik
Le Jardin Cafe. Menüüst võib
leida kodutehtud võileibu,

maitsvaid quiche ja suussulavaid magustoite. Kohviku hõrgutised on loodud värsketest
kodumaistest toorainetest ja
on südamega tehtud.
Kui otsite mõnusat kohta
tassikese kohvi jaoks või kiiret
ja maitsvat kõhutäidet, siis Le
Jardin Cafe on koht just teile!

Savikohvik ja töötoad
käsitöösõpradele
Linnulennul jõuame Nurmesalu tänavale kooli juurde,
mille hoovis ootab kella 12-15
huvikeskuse Savikohvik käsitöösõpru mitmetesse vahvatesse töötubadesse. Kell 12-15
on voolimise töötuba lastele,
mida juhendavad õpetajad
Anneli Lupp, Made Kaares ja
Reet Vester. Kella 13-15 on
Ivar Espenbergi juhendamisel
savitreimise töötuba huvikeskuse kunstiklassis. Kell 12-15
toimub kõigile tekstiilitrüki
töötuba Evelin Voksepa juhendamisel.
Töötubades osalemine on
tasuta. Kohvikus on aga võimalik nautida jooki ja kooki
savinõudelt.

Nurmesalu tänava kohvik
Kooli juurest üle tee ootab
kella 12-16 külalisi Nurmesalu 18 kodukohvik, mis
on avatud juba teist aastat
järjest. Menüüs on eelmise
aasta külastajate lemmikud,

Mõisa poole liikudes satume
kerge vaevaga Noortekeskuse
kohviku (Koondise 20) päikeselisse hoovi, mis on avatud
kella 11-15. Menüüs on erinevad smuutid ja vahvlid, soovijaile tehakse näomaalinguid.
Kohvikut peavad noored töömalevlased. See on paik, mis
on avatud iga ilmaga. Vihma ja
raju korral kolib kohvik noortekeskuse siseruumidesse.

Kännud ja käbid
(ehk ajutoidukohvik)
Järgmisesse kohvikusse jõudmiseks jalutame piki Päikese
puiesteed Koondise tänava
kasesalus Keskuse parki, mille
mänguväljakupoolses servas
(Kütise 4) on huvilisi kella
11-st ootamas päevakeskuse
kohvik Kännud ja käbid (ehk
ajutoidukohvik).
Lapsi oodatakse kell 12, 13
ja 14 muinasjuttu kuulama.
Malehuvilistel tasub meelde
jätta, et kell 12 toimub malesimultaan. Kell 13 on mälumäng „kändudele“ ja 13.30
„käbidele“. Lastele on päeva
jooksul toimumas mitmeid teisigi vahvaid ettevõtmisi.
Menüüs on maitsvad pirukad ja supid. Kohvikupäeval
saadud müügitulu läheb päevakeskuse rahvale vajaliku
inventari soetusfondi.
Päevakeskuse siseruumist
leiame aga eest hulgaliselt
südamega tehtud purjelaevu,
mis valminud sauelase Toomas Vodja kätetööna vasest,
messingist ja roostevabast
plekist. Esimesed neist juba

nelikümmend aastat tagasi!
Tulge toredat elamust saama
ja inspiratsiooni ammutama.
Soovi korral on võimalik meeldimahakanud purjekas endale
näituselt ka kaasa osta.

kohvikus, mis avatud kella
11-15 pakutakse õlut ja õllekõrvast, veini ja veinikõrvast
ning üle kõige on kõlamas
akordionimuusika.

Lehtla tänava kohvikud

Lehtla 2-st tuleb minna vaid
üle tänava, kus Ladva 21
hoovis on kella 10.30-16.15
avatud kohvik Segasummasuvila, mis ootab sünnipäevalisi
nautima eelkõige magusaid
hõrgutisi: erinevaid kooke ja
torte ning sealjuures ka gluteeni- ja kaseiinivabasid maiuseid. Magusakuhjade sekka on
kindlasti ära eksinud ka mõni
soolane amps, et ka mitte nii
suured magusasõbrad endale
midagi leiaksid.

Väike jalutuskäik läbi Keskuse
pargi viib meid Lehtla tänavale, kus ootamas suisa kolm
kohvikut, kaks neist tuttavad
juba möödunud aastast.
Lehtla tänava jäätisekohvik
ootab taas Lehtla 13 hoovis
kella 11-15. Lisaks heale
kohvile, omatehtud jäätisele
ja kokteilidele ning tervislikele
suupistetele toimub garaažimüük, mustkunst ja kivimaalimine lastele!
Uue tulijana asub üle tänava
(Lehtla 4) kohvik Boheemid ja
kelmid, mis on samuti avatud
11-15. Külalisi ootab mõnus
äraolemine kohvikualale laotatud piknikutekkidel või chillimine õdusas võrkkiiges, võimaldades pere ja sõpradega toreda
päeva veeta.
Kes ei soovi aga niisama
istuda, saab osa võtta Õdede
õpitoast (https://www.facebook.
com/OdedeOpituba?fref=ts).
11-12 meisterdatakse kaarte
ja rahataskuid (osalus 6 eurot)
ning 12-14 salvrätiku- ja ehetekarpe (osalus 10 eurot).
Õpitoas osalemiseks on vajalik
eelregistreerimine e-maili aadressil odede.opituba@gmail.
com. Juhul kui te osaleda ei
saa, teavitage hiljemalt päev
enne üritust. Meisterdamine
toimub iga ilmaga!
Üleaedses Lehtla 2 kodu-

Segasummasuvila

Pillikohvik
Segasummasuvilast otse üle
tee kulgeb Tammesalu tänav.
Ilusa ilma korral leiame maja
nr 16 aiast Pillikohviku, mis
avatud kella 11-14. Huvilised
saavad ringi uudistada väikeses muusikariistade muuseumis, näha põnevaid isevalmistatud kitarre ja nautida söökejooke, mis samuti inspireeritud
muusikast.
Kui tahate teada, kuidas
maitsevad „Bluusivennad“ või
mis peitub nime taga „Jazzis
ainult tüdrukud“, astuge kindlasti sealt läbi! Minge kohe
terve perega, kuna pisemaid
on ootamas mängunurk! Küll
aga annab Pillikohviku pererahvas märku, et vihmase ilma
korral jääb kohvik suletuks,
sest kokad ja instrumendid ei
pääse siis oma pesast välja.

Kohvik Viikar pakub kohvile-suupistetele lisaks sõiduvõimalust elektriliste tõukerataste ja elektrijalgrattaga. Fotod: erakogu
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ootamas-tervitamas valgetes
pitspõlledes prouad Saue
Kodu-uurimise Seltsingust,
ehtsad lauanõud ja valged
laudlinadki. Kohvikulaudade
paigutus võimaldab pisut omaette olemist... Menüü retseptid
on välja otsitud ajaloohõngulistest kokaraamatutest.
Valikus ka vaimutoit, Saue
ja Vanamõisaga seotud kirjandus ja mälestused. Kõlamas
koduloolaste lemmikluuletused ja paigalood. Tulijaid on
tervitamas kandlemuusika.

Tõkke tänava tegemised

Max´i kohviku menüüs on mitmed reisidelt kogutud maailma maitsed, mis on valmistatud kodusel moel

Kiriku kohvik

Suvesangarite kohvik

ET Burger

Pisut-pisut kõndimist tammiku poole ja satume Kiriku
kohvikusse (Tammetõru 2),
mis avatud kella 11-15.
Menüüs on soolased ja magusad küpsetised, teiste seas
suussulav Pavlova… Ilusa
ilmaga ollakse õues, ent hõrke
küpsetisi pääseb nautima ka
vihma korral. Meeleolu loob
mõnus muusika.

Väikese jalutuskäigu järel
jõuame Puidu tänavalt Koore
ja Ladva tänava kaudu Ridva
tänavale, maja nr 4 hoovis
ootab kella 12-15 külalisi taas
Suvesangarite kohvik. Pakutakse möödunudaastasi lemmikuid – kodust kartulisalatit
ja jäätisekokteile. Muu selgub
kohapeal...

Max´i kohvik

Liigume edasi vaid paarkümmend meetrit raudteejaama
poole, kus on külastajaid ootamas mitu varjualust.
Pargi-ja-reisi parkla haljasalal (Kuuseheki 4a) on
kella 10-15 ootamas kohvik
nimega Suu magusaks, meeled
erksaks! Telgikohvikus saab
teha suu magusaks ja mekkida käsitöölikööri. Samuti
korraldatakse mitmeid erinevaid võistlusmänge, näiteks
discgolfi täpsusviskeid. Puhkenurgas saab koos sõpradega toredalt aega veeta.
Teisel pool teed silmame
kohvikutepäeval veel üht
telki. Seal (Ladva 1a) on kella
12-17 tegutsemas Lion`site
loteriitelk. Iga-aastasel heategevuslikul loteriil loositakse
välja Saue ettevõtete ja eraisikute annetatud esemed. Loterii tuluga on toetatud Saue
paljulapselisi või raskustesse
sattunud peresid.
Sealsamas kõrval (Ladva 1)
on avatud ka kaitseliidu Saue
kompanii väravad. Kohvik
Kaprali unistus on avatud kella
11-16 või kuni sööki jätkub.
Tänavu pakuvad lahked
kokad võimalust maitsta tõhusat sõdurieinet ja hurmavaid
hõrgutisi, mis metsas jäävad
reeglina vaid unistuseks.
Külastajaid ootavad lisaks
sõdurieinele ohvitseri oode,
malevlase meelehea, nekruti ninaesine ja palju muud
maitsvat.

Kuusehekist-Ladvast suundume aga Tõkke tänavale.
Pisukese kõndimise järel ootab
huvilisi ET Burger (Tõkke põik
1), mis on avatud kella 10-st
seni, kuni huvilisi jagub. Sisse
põigata tasuks kella 17-ni välja.
Hommikustele külalistele
pakutakse kohvi, kooki ja võikusid, kella 12-st on valikus
erinevad burgerid.
Terve päeva vältel on avatud
Longboardi kool - võimalus saada
konsultatsiooni laudade valikul
ja soovi korral neid soetadagi.

Kiriku juurest siirdume Kuusemetsa tänavale, kus kella
12-15 on maja nr 3 aias Max´i
kohvikus ootel maailma maitsed
kodusest köögist. Kohviku perenaine Merli Teesalu kirjutab:
„Kuna kodukohviku avamine oli
minu idee, siis sai meie kohvik minu järgi oma nime. Minu
ema on valinud menüüsse mitmed reisidelt kogutud maailma
maitsed, mis on valmistatud
meie kodusel moel. Valikus
on näiteks Sushi fusion salat
ja Pavlova magustoit värskete
marjadega. Koduse köögi pärl
on aga meie kodus küpsetatud
rukkileib ja röstitud köögiviljad
juustuga. Mitmed maitsvad
road jäävad ka üllatuseks! Tule
kohale ja proovi meie maailma
maitseid!“

Kuuba aed Sauel
Jätkates teekonda, jõuame
Puidu 6 asuvasse Kuuba aeda
Sauel, mille õu ja väravad
avatakse kell 12. Kohvikus
pakutakse kogu päeva vältel
kuubapäraseid toite ja ehedaid Kuuba kokteile. Video DJ
Enrique Fabregas mängib kuumemaid rütme ja tantsuplats
ootab esimesi julgeid. Trummitöötoas saavad kõik katsetada
erinevaid löökriistu ja tantsutunnis õppida selgeks mõned
salsasammud. Rullitakse ka
sigarit! Lastenurgas toimetab
päris ehtne väike kuuba tüdruk. Toimub kirbukas.

Raudteejaama ümbrus

Kalli-kalli kohvik
Astudes edasi ja möödudes
burgerikohviku lähistel asuvast
Saue teadaolevalt vanimast
Kõrtsi talu eluhoonest, hoiame
paremale Vana-Keila maanteele.
Üsna pea jõuame Vana-Keila 54
asuvasse Kalli-kalli kohvikusse,
mis avab oma väravad ilusa ilma
korral kella 12-16.
See on koht, kus külastajad
saavad nautida tõeliselt lastekeskset atmosfääri. Kohvikus
saab koogi ja kohvi vahele kiikuda ja liugu lasta ning toredaid mänge mängida.

Anni ja Antsu juures
Pisut Vana-Keila maanteed
pidi edasi ja juba kiikame
Maamõõtja tänavale, mis
tähelepanelikule kulgejale
märkamata ei jää... Maja nr
5 pererahvas annab teada, et
kella 12-18 on Anni ja Antsu
juures ka sel aastal väravad
valla. Õitevahus Saue aasta
kodu 2009 tervitab külastajaid
suupäraselt suurepäraste suupistetega ja taaskord on aias
kõlamas elav muusika.

Silku ja leiba ja lugusid
Peaaegu et paralleeltänavasse,
Vana-Keila ja Tähise nurgale
(Vana-Keila 55) jääb kohvik
nimega Silku ja leiba ja lugusid. Tulijaid on kella 12-15

Nüüd on aeg taas Tõkke tänavale siirduda. Majas nr 66 on
kella 12-16 väravad valla ja
külastajaile pakutakse elamusi
garaažimüügist käsitööni. Lastele ja teistelegi huvilistele on
avatud viltimise töötuba. Pisut
linna keskuse poole liikudes
jõuame Naerupalli kohvikusse,
mis on Tõkke 34 hoovis avatud
kella 11-14. Pakutakse kõike
suupärast lastele ja täiskasvanutele, näiteks Naerupalli
limonaadi.

Taaskasutuse nõuandehoov
Nüüd läheme aga üle tee
Rauna tänavale, astume paarkümmend meetrit, kus Kivipõllu 12a maja hoovis rullub
kella 8-15 lahti Taaskasutuse
nõuandehoov. Külalised on
oodatud juba varakult hommikukohvile peedikoogiga.
Jagatakse ideid ja nõuandeid rõivaste ümbertegemiseks, parandamiseks, uue
funktsiooni andmiseks. Perenaine toob välja õmblusmasina
ja teeb soovi korral pisiparandustöid. Valikus on palju teise
ringi rõivaid ja jalanõusid.

Anu Keraamikaaed
Väikese jalutuskäigu kaugusel Kivipõllust Kivikangrusse
avaneb meie ees Anu Keraamikaaed, kus on saadaval nii
keraamika kui kook ja kohv.
Keraamika on valminud siinsamas, oma käte vahel. Tutvuda
saab Facebook i aadressil Anu
Keraamika. Kivikangru 17 aed
on avatud kella 11-16.

Pitsaruudu kohvik
Kivikangrust Tammelehe tänavale pöörates jääb paarisaja
meetri kaugusele Pitsaruudu
kohvik (Tammelehe 27), kus
pakutakse ruudupitsat ja
Ungari moodi guljašisuppi pea
terve päev, kella 9-20.

Aedniku kohvik
Viimane peatuskoht meie teel
on sealsamas lähedal. Aedniku
1 hoovis on kella 10-17 avatud Aedniku kohvik. Pakutakse
kalasuppi ja suitsukala ning
aias puupliidil küpsetatud

pannkooke. Joogiks magusat
ja kuiva kihisevat jooki.

Päeva lõpetab sünnipäevakontsert jaanituleplatsil
Nüüd on meil aeg siirduda
tagasi sinna, kust oma jalutuskäiku alustasime - jaanituleplatsile. On ju seal kell 19
algamas sünnipäevakontsert.
Lavale astuvad Saue oma
noored mehed, kes on sedakorda kaasa musitseerima
kutsunud andeka saksofonitüdruku Saaremaalt. Saue Popi
brigaad ja Saarepiiga pakub
elamusi popist rockini.
Järgnevad lustakad teatevõistlused linnaosadele ning
tänusõnad kohvikute ja meistriõuede võõrustajaile.
Õhtu lõpetab Jaagup Kreem
a n s a m b l i g a Terminaator.
Nemad on Sauel esinemas
esimest korda!

Saue linna kommiabi
Siiski... Üks seltskond on Sauel
veel toimetamas. Mobiilselt
ratastel ja terve päeva vältel on
linna peal ringi sõitmas Saue
linna kommiabi ehk linnavalitsuse lennusalk, kes pakub
põske pistmiseks kommi ja
janu kustutamiseks juua ning
jagab asjatundlikku teavet
tegutsevate kodukohvikutemeistrihoovide kohta. Otse
loomulikult põikavad nad läbi
kõikidest avatud hoovidest.
Hõrke maitseid ja paeluvaid
elamusi teile! Varuge kohvikutesse minekuks sularaha, kontsert jaanituleplatsil on sünnipäevakingitus kõigile Saue
linna elanikele ja külalistele.

Linnaosade teatevõistlus
Sarnaselt möödunud aastale
ootame lustlikust mõõduvõtmisest osa saama Saue linnaosade kuueliikmelisi võistkondi. Teatevõistlus koosneb
viiest etapist, mille nimetused
on üles nopitud elust enesest.
Tegevus siiski liialt argine ei ole
ega pruugi sõnade tõlgendamisel vastata tavaettekujutusele.
Võistlejad alustavad pudelite korjamisega, millele
järgneb palgapäev. Kui palk
käes, saab lõunapausi pidada.
Pärast kõhutäidet oleks mõistlik võtta ette pesupäev ja lõpetuseks üks mõnus saunaskäik
korraldada! Kuidas see aga
tegelikkuses välja hakkab
nägema, saab näha kohapeal.
Tulge osalema ja kaasa elama!
Ühteviisi lõbus on teatevõistlus kõigile.
Täiendav teave ja võistkondade
registreerimine e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee või
telefonil 56675252. Hiljaks
ei jää needki, kes võistkonna
sünnipäevaõhtul kirja panevad.

Haridus ja muusika
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Lasteaialapsed uurisid,
kuidas jõuab puu- ja juurvili toidulauale
nad jälgisid tegemisi huviga.
Pärast aiandi külastamist
arutlesid õpetajad lastega
nähtu üle, püüdsid leida vastuseid küsimustele, mis lastel
üles kerkisid, tegid joonistusi
ja kirjutasid üles vahvaid ütlemisi lapsesuust.

Sagro aiandi töötajad näitasid lastele, kus ja kuidas kasvavad köögiviljad, kuidas õitsevad taimed tolmlevad,
viljuvad, ning kirjeldasid, kuidas valminud viljad tarbijani jõuavad. Foto: Helgi Vaher

Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja
Tänavu oli Eestimaa koolidel
ja lasteaedadel esmakordselt
võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniametist (PRIA) toetust,
et tutvustada lastele puu- ja
köögiviljakasvatust. Projektis
osales nii Saue lasteaed Midrimaa kui Saue Gümnaasium.
Toetuse abil korraldatud õppereisid viisid lapsed tutvuma
AS-i Sagro aiandi ja Kadarbiku

talu tegevusega, tutvustasid
tervislikke toitumisharjumusi
ning puu- ja köögiviljade kasvatamist ja töötlemist.
Lasteaia õppereis nägi ette
ekskursiooni köögi- või puuviljatalu tootmisaladel, tootmisprotsessidega tutvumise ja
võimalusel toodete degusteerimise. Viis 5-aastaste rühma
külastas AS-i Sagro aiandit ja
neli koolieelikute rühma tutvus
Kadarbiku talu tegevusega.
Viimases käisid ka gümnaasiumi teise klassi õpilased.
Lasteaia ekskursioonid said

teoks kevadel 11.-21 maini.
AS Sagro aiandisse Laagris
sõitsid köögiviljade kasvatamist uurima-vaatama rühmade
Krõll, Sipsik, Päikesekiir,
Tipp ja Täpp, Puhh ja sõbrad
ning Lepatriinud lapsed koos
õpetajatega. Kokku osales reisil
88 last. Aiandi töötajad näitasid uudistajatele, kus ja kuidas
kasvavad köögiviljad, kuidas
õitsevad taimed tolmlevad, viljuvad, ning kirjeldasid, kuidas
valminud viljad tarbijani jõuavad. Meie 5-aastastele lastele
oli aiandis palju uut ja põnevat,

◊ Kõige põnevam oli kasvuhoones see, et mesilased
elasid karbi sees nagu mänguasjad! (5-aastane Rainer)
◊ Ma ei teadnudki, et tomatid
nii kaua suureks kasvavad.
Ma arvasin, et nad on kohe
punased. (6-aastane Aleksander)
◊ Mulle meeldis, et meile
süüa ka ikka pakuti, kuigi
tavaliselt ma tomateid ei
armasta. (6-aastane Teressa)
◊ Küll nendel tädidel veab,
kes seal töötasid, nad saavad
kogu aeg nagu tomatimetsas
olla. (6-aastane Aleksander)
◊ Kasvuhoones meeldisid
mulle kõige rohkem küttetorud, nende peal sõitsid
tädid kärudega ja korjasid
tomateid. Ma arvan, et kui
ma suureks saan, lähen ka
kasvuhoonesse tööle, no
hästi natukeseks ajaks, sest
tahaks ka nii väga nende
torude peal sõita! (5-aastane
Rainer)

Kadarbiku köögiviljatalu külastas 77 last Pokude, Naksitralli,
Klaabu, Puhhi ja sõprade ning
Lepatriinude rühmast.
Lapsed tutvusid juba valminud köögiviljade säilitamise
ja töötlemisega, vaatlesid
juurviljahoidlaid, jälgisid köögiviljade ettevalmistamist
töötlemiseks ja nägid, kuidas
villitakse ja pakendatakse
smuutisid.
Ekskursiooni lõpetas võimalus maitsta talu toodangut,
valida oma lemmiksmuuti ja
see koju kaasa viia.
Kokkuvõtteid tehes tõdesid õpetajad, et lapsed said
palju uusi teadmisi, kogesid vahetult töid ja tegemisi, mis on vajalikud, et
köögiviljad jõuaks meie toidulaudadele. Õppereiside
abil oli võimalik kujundada
hoidlikku suhtumist loodusesse, toitu ja erinevate
maitsete kogemise kaudu
kujundada tervislikumaid
toitumisharjumusi.
Kokkuvõtetest jäi kõlama
ootus, et ka uuel õppeaastal
oleks võimalik sarnaseid ekskursioone korraldada. Samuti
oleks õpetajate arvates huvitav
lapsi viia piimafarmidesse ja
teistesse põllumajanduslikesse
ettevõtetesse.

Konventsioon innustas lapsi muusikaga süvendatult tegelema
Reet Vinkel
Lapsevanem
Kümnes Euroopa Suzuki konventsioon, millest võttis osa
ligi 640 Suzuki õppemeetodil õppivat last üle maailma,
toimus 15.-19. juulil Šveitsis Davosi linnas. Esindatud
olid klaveri-, flöödi-, kitarri-,
tšello-, kontrabassi-, vioola- ja
viiulimängijad, viimaseid ühtekokku üle 400 lapse.
Kuna Suzuki meetod kaasab õppesse lapsevanemad, oli
konventsioonil lisaks pilli mängivatele lastele ka samapalju
lapsevanemaid või vanavanemaid, kes laste õppetundidest
osa võtsid.
Sauelt osales konventsioonil
kaks Suzuki õppemeetodil viiulit mängivat venda. 14-aastane
Karl Korts, kes alustas viiuliõpingut 4,5-aastaselt, ja 12-aastane Henri Korts, kes alustas
5,5-aastaselt Sauel õpetaja
Juta Rossi juhendamisel.
Kui eelmise suve lõpul tuli
teade, et 2015. aastal korraldatakse rahvusvaheline

konventsioon Šveitsis, oli kindel
soov sellest suurmängimisest
osa võtta. Poistel oli võimalus kaks aastat tagasi osaleda
Suzuki õppemeetodi sünnimaal
Jaapanis toimunud ülemaailmsel Suzuki konventsioonil, kus
osales üle 4000 lapse. See
võimas kogemus jättis kustumatu emotsiooni ja positiivse
elamuse.
Oli teada, et paljud õpetajad erinevatelt kontinentidelt,
kes osalesid Jaapanis, on tulemas õpetama ka nüüd Šveitsi.
Eriliselt soe suhe oli Karlil
õpetaja Shozo Matsumotoga
Jaapanist. Iga kord, kui nad
koridoris kohtusid, lõid sõbralikult ja noortepäraselt patsu
nagu vanad sõbrad.
Kui lapsed töötavad igapäevaselt põhiliselt õpetajaga tunnis ja vanematega kodus ning
kord aastas on suvelaager, kus
kohtud küll teiste õpetajate ja
lastega, ei pruugi alati märgata,
kui eriline on tegelikult pilli ja
uute nüansside harjutamine.
Igapäevases rütmis tundub
see kõik justkui tobe kohus-

Selfie koos emaga. Kuna Suzuki
meetod kaasab õppesse lapsevanemad, oli konventsioonil
lisaks pilli mängivatele lastele
ka samapalju lapsevanemaid
või vanavanemaid, kes laste
õppetundidest osa võtsid.
Foto: erakogu

tus, kuid rahvusvahelisel
konventsioonil osalemine toob
esile just Suzuki õppemeetodi
sügavama tähenduse. See on
unikaalne võimalus osa saada
positiivsest mõjust ja energiast, mis innustab lapsi muusikaga süvendatult tegelema.

Suzuki on Jaapanist tulnud
meetod, mida on Eestis
rakendatud juba ligi 20 aastat ja mis ütleb, et pillimängu
on võimalik õppida kuulmise järgi nagu emakeeltki.
Lapsed, kes alustavad, on
3-4-aastased. Õppes on oluline õpetaja, lapsevanema ja
lapse suhe. Enne kui laps
pilli õppima hakkab, läbib
vanem koolituse ja õpib ka
ise ühe muusikapala kuulmise järgi selgeks, et last
mõista ja aidata. Eestis on
võimalik sel meetodil õppida
viiulit, klaverit ja kontrabassi.

Muusikas pole oluline, mis
on su emakeel. Pillist tulev heli
ise on keel, mille abil sa end
väljendad. Erinevad õpetajad
aitavad läbi erinevate harjutuste ning rütmide lapsi ennast
ja muusikat paremini tundma.
Seda sageli läbi vaimuka nalja
ja positiivse suhtumise abil.
Suzuki meetodi looja Shinichi
Suzuki on öelnud: „Kõik lapsed
kasvavad, aga sõltub, kuidas

neid on kasvatatud.“
Konventsioonil algas hommik tundidega kahes grupis,
mõlemas korraga 200 last. Päev
jätkus väiksemates, 15 osalejaga
gruppides, mis olid kokku pandud vastavalt sellele, millisele
tasemele laps Suzuki süsteemis
oli jõudnud. Ühes grupis võis olla
nii 6- kui 14-aastane. Eripära
seisnes selles, et kõiki lugusid
mängiti peast.
Päevas oli kokku 4-6 erinevat töökat tundi. Õpetajad olid
Jaapanist, Austraaliast, Argentiinast, Kanadast, USA-st,
Itaaliast ja Šveitsist. Poistele
endile meeldisid väga õpetajate Dan Dery (Šveits) ja Robert
Richardson JR-i (Kanadast)
tunnid. Õhtuti olid lisaks õpilaste ja õpetajate kontserdid.
Konventsioon lõppes suursuguse kontserdiga, kus kõik
pillirühmad ja lapsed koos
õpetajatega andsid võimsa
etenduse. Aitäh MTÜ-le Eesti
Suzuki Ühing ja Saue linnale,
kes aitasid kaasa kümnendal
Euroopa Suzuki konventsioonil
osalemisele.

14. august 2015 Saue Sõna

Sport

9

Sagittarius tegi Eesti noorte suvistel
meistrivõistlustel klubi ajaloo parima tulemuse
Jaanus Gross
Treener
Juuli alguses oli vibuklubi
Sagittarius noortel aasta kõige
olulisem jõukatsumine Abjas
Mulgimaal. Ettevalmistuse
lõpetasime eelnevalt noortelaagriga Kose vallas Kanaveres.
Klubi noortelaagrit ja võistlustel osalemist toetas Saue linn.
Heitliku ilmaga kevad ja
suve esimene pool oli treeningutele jätnud oma jälje.
Õnneks saime laagriga suuremad vead paljudel parandatud
ja astusime 4. juulile vastu
üsna optimistlikult.

Päeva esimene pool oli vanemate vanuseklasside päralt
Distantsid olid 70 meetrit juunioridel ja 60 meetrit kadettidel. Need on juba väga nõudlikud vahemaad.
Võrreldes karikavõistlustega,
olime edukamad! Noormeeste
juunioride sportvibu arvestuses
tuli meie linna klubist pronksmedalile Mike Gross. Poiste
kadettide vanuseklassis kuulus
Hendrik Õunale hõbe- ja Jan-

Klubi Eesti noorte suvistel meistrivõistlustel esindanud laskjad ning treenerid Anu Uusmaa ja Jaanus Gross.
Foto: Sagittarius

Erik Alliksaarele pronksmedal.
Hendrik Õun laskis 60
meetril isiklikuks tippmargiks 301 silma 360-st ja on
nüüdseks viies noor meie klubi
ajaloos, kes on suutnud astuda
pikal distantsil 300 punkti
klubisse. Jan-Eriku tulemus oli
297 silma ja on samuti väga
lähedal 300 punkti piirile.
Oma senise parima tulemuse tegi kadettide arvestuses ka Kaspar Kannel, kes tuli
kokkuvõttes 8. kohale. Kokku

oli selles vanuseklassis 11
noormeest.

Päeva teine pool tõi võistlusplatsile noorimad vanuseklassid
30 meetri distantsil olime väga
tublid. Poiste poolel saavutasime senise parima tulemuse
- kuus esimest kohta võtsid
Sagittariuse sportlased.
12 osaleja seas oli kuldmedal ja meistritiitel Karl Oskar
Paju päralt. Hõbemedalile

tuli Devon Touart ja pronksile
Robin Reidma. Järgnesid Kevin
Marcus Aedla neljandana, Kert
Turvas viiendana ja Margo Kaspar kuuendana. Kõik olid tublid
ja lasksid hetkevõimete piiril.
Usun, et selline treeninggrupisisene võitlusvaim loob võimalusi uuteks rekorditeks, jätkugu
usku ja indu jätkamiseks.
Neidude poolel rõõmustas
Liisi Tammar. Välihooajal väga
tublilt tulemusi parandanud Liisi
ei jätnud vähimatki võimalust

konkurentidele ja võitis suurepärase isikliku tippmargiga
meistritiitli.
Tuleval aastal on väga
põnev näha Liisit laskmas
juba järgmises vanuseklassis
60 meetri joonelt.
Kõige nooremate hulgas on
meil ka plokkvibu esindatud.
Nii olulisel võistlusel isikliku
rekordi püstitanud Hannes
Erik Kail võttis hõbemedali.
Anne Sein tüdrukute sportvibus tuli kullale ja Merilyn Ann
Lippur oli 8. kohal. Poiste
sportvibus oli Trevor Piirsalu
meie parimana seitsmes ja
Karl Kustav Muldia 14.
Nooremates vanuseklassides on osalejaid üldiselt kõige
rohkem. Noorimaid poisse oli
näiteks kokku 25, see teeb ala
arengu mõttes rõõmu ja paneb
ka meid rohkem pingutama.
Sagittarius tuli noorte suvistelt meistrivõistlustelt vibulaskmises koju kolme uue meistri
ja üheksa medaliga. Meie klubi
senise üheksa tegevusaasta jooksul on see parim tulemus!
Klubi noortelaagrit ja võistlustel käimist toetas Saue linn!

Seminar „Spordipsühholoogia lastevanematele“
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi juhataja
Spordiklubi Imperial korraldab
pühapäeval, 6. septembril,
algusega kell 12 Saue Gümnaasiumi auditooriumis 424
seminari „Spordipsühholoogia
lastevanematele“, mis aitab
täiendada oskusi laste treenimisel ja kasvatamisel. Seminar on
soovituslik kõigile praegustele
ja tulevastele lastevanematele,
seda aitab korraldada Saue linn.
Sport peaks olema jätkusuutlik ja positiivsete elamuste
saamise koht terve elu vältel.
Treeneriga veedab laps aega
ainult vähesed tunnid päevast.

TEEMAD
◊ Spordis osalemise arenguline mudel
◊ Laste ja noorte sportimise eripärad
◊ Motivatsiooni soodustavate mõttemustrite arendamine, sisemise motivatsiooni toetamine
◊ Lapse toetamine trennis
ja võistlustel, vanemate
optimaalne kaasatus
◊ Treeneri ja vanema rollid
ning vastutus
◊ Tulemuslik suhtlemine
treeneri ja lapsevanema
vahel

REGISTREERIMINE JA HIND

Nils Joonas Põldme, telefon
+372 522 8374, e-posti aadress
nilsjoonaspoldme@gmail.com.
Seminari hind kuni septembrini 15 eurot, septembris 20 eurot.
Pauside ajal on avatud suupistelaud! Kohtade arv on
piiratud!
Seega - põhiline töö jääb teha
siiski emadel-isadel. Samuti
peaks olema lapsevanem piisavalt oskuslik, et ära tunda halba

treenerit, kes võib lapsele põhjustada eluaegseid ebameeldivaid emotsioone trenni suhtes.
Tule kohale ja täienda teadmisi, et luua lapse või oma
sisemise lapse treeningutele
püsivalt motiveeriv õhustik.
Koolitaja Snezana Stoljarova
on lõpetanud Tallinna Ülikooli
magistriõppe sotsiaalpsühholoogia erialal, hiljuti ka Rootsis
Lundi Ülikooli spordipsühholoogiale spetsialiseerunud sporditeaduste magistriõppe.
Õpingute lõppedes naasis

Snezana tagasi koju ja on viimase kahe aasta jooksul edukalt
praktiseerinud spordipsühholoogiat: viinud läbi spordipsühholoogia koolitusi, konsultatisoone
ja töötubasid sportlastele, treeneritele ja lapsevanematele.
Lisaks töötab Snezana lektorina
Tallinna Ülikooli psühholoogia
instituudis.
Ta omab kogemust treenerina
ja sportlasena saavutusspordis iluja rühmavõimlemise alal. Vabal
ajal tantsib sotsiaalset tangot,
tegeleb tervisespordiga ja reisib.

Tasub teada
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Vanamõisa küla avab
külaväravad 16. augustil
Kodukohvikud on avatud kella
12-st kuni rahvast jätkub.
Kohvik Musta Kassi Tango
Suurevälja tee 17
Suvepäev fantastilise elava
muusikaga. Kohvik on kaunistatud kassiteemaliselt ja
teemasse on ka pakutavad
suupisted. Külastajaid üllatavad kunstiliselt kujundatud
käsitöökoogid, mille kaunistustes domineerivad kassid.

Perekohvik Eesti ASI Suurevälja tee 64

Pakub põnevat tegevust kogu
perele. Menüüs on ehtsad eesti
koduleivad, põnevad küpsetised, hoidised. Mängivad rahvamuusikud, toimub ühislaulmine
ja õpetatakse rahvatantse. Lastele on meisterdamise nurk ja
avatud miniloomaaed.

Vanamõisa vabaõhukeskuse

Pannkoogikohvik
Kõiki lapsi ootab mängima
Pipi kell 13-16. Vabaõhukeskuses on võimalik mängida
mänguväljakul, turnida ronilas, kiikuda suure külakiigega. Terve päev on avatud
grillkoda, kus on võimalik oma
seltskonnale broneerida aeg
ühiseks grillimiseks. Aja saab
broneerida vabaohukeskus@
kodukyla.ee.

Vanamõisa karavanpargi
Argentiina restoran

Liha grillib argentiinlasest
kokk. Lisaks mahlastele
põhiroogadele pakume ka
koogikesi, argentiina veine ja
meeleolukat muusikat. Laste
rõõmuks on kohal lammas
Robert. Oleme avatud 12-22.

saadusi, hoidiseid. Lisaks
võimalik osta
unikaalset
käsitööd: pehmed mänguasjad, heegeldatud vihmavarjud, unenäopüüdjad jne.
Vaata rohkem
http://tibupesa.weebly.
com/. Mänguhimulise koera
Bibiga saab aias palli mängida.

Leo Laagri hipster Cafe
Rõika tänav 2a

Kohvik Bibi Suurevälja tee 47

Iseloomustab hipsterlik atmosfäär: patjad, tuled ja mõnus
muusika. Menüüs koogid, saiakesed, pannkoogid, joogid jne.

Pakume kohvi-kooki kohapeal
ja võimalust kaasa osta aia-

Välja kohvik

Tõnis Mägi soolokontsert
„Hetk“ kell 18.00 Vanamõisa vabaõhukeskuses

Välja elamupiirkonnas Jalaka

Tõnis Mägi; „Enamasti on het-

Väike heategu minu kodukohas
MTÜ Koos Laste Heaks
MTÜ Koos Laste Heaks, jätkab mitmeid UNICEF-i tegemisi Eestis ja alustab toetuste
kogumist Eesti laste, perede
heaks ja kogukonna heaks.
Põhitegevusena jätkab Eesti
MTÜ Koos Laste Heaks rahvusvahelise liikumisega „Laste- ja
noortesõbralik linn“, kuhu kuulub
ka Saue linn, ja alustab annetuste
kogumist programmi „Väike heategu minu kodukohas“.
Kui vajalik summa on kogutud, antakse see linnale üle,
kes korraldab annetuse jõudmise abivajajani.
Seejärel ootab MTÜ linnadest

Lahtiste uste
päev uues laste
päevahoius Triibu
& Liine
Triibu & Liine
päevahoid
Va n a - K e i l a
mnt 13 ootab
lahtiste uste
päevale neljapäeval, 27. augustil, kell
14-18.
Külla ootame nii lapsevanemaid kui ka pisikesi pereliikmeid. Tutvustame päevahoiu
maja, teenuseid ja anname
ülevaate lastehoiu päevakavast. Sööme kooki ja vastame
meeleldi tekkinud küsimustele.
Info telefonil +3725049366
või info@triibuliine.ee.
Kohtumiseni Triibu & Liine
päevahoius!

tee äärsel mänguplatsil avatud
Välja kohvik, kus pakutakse
head kohvi ja kõike sinna
juurde kuuluvat. Meisterdada
saab külmikumagneteid.

Ulata abikäsi Saue linna tütarlapsele
17-aastane tüdruk vajab ham- Mureloo leiate MTÜ Koos
baimplantaate, diagnoosiks on Laste Heaks kodulehelt www.
hüpodontia ehk paljude jääv- kooslasteheaks.ee. Valige: Soohammaste algete puudumine. vid aidata / Murelood / Saue.
uusi abivajadusi ja jätkab annetuste kogumist.
Teil on võimalus valida,
keda soovite toetada Saue linnas või üle kogu Eesti.
Täpsem info abivajadusest
Sauel, valikuvõimalustest üle
Eesti ja vajalikust summast
on MTÜ koduleheküljel: www.
kooslasteheaks.ee.
Annetades märkige pangaülekande märkustesse kindlasti

sõna „Annetus“ ja kindlasti ka
tabelis abivajaja juures olev
koodnumber.
MTÜ Koos Laste Heaks
EE861010052039502009
SEB Pank
MTÜ Koos Laste Heaks
EE562200221049382034
Swedbank

Saue Linnavarahaldus otsib Saue
Gümnaasiumi kahte turvameest
Tingimuseks kandideerimisel
on Kaitseliidu liikmelisus või
endise kaitseväelase, piirivalvuri või politsei taust. Töö
algab 1. septembril 2015.
Tööleping on tähtajatu. Puhkus 28 kalendripäeva aastas.
Tööaeg on summeeritud
arvestusega päevasel või õhtusel
ajal. Nädalavahetused vabad.

Motivatsioonipaketti kuulub
Saue jõusaali ja ujula tasuta piiramatu kasutusõigus. Vormiriietus ja
koolitused on tööandja poolt.
Lisaks võtab Saue Linnavarahaldus tööle ka koristajaid.
Kandideerimiseks võtke
ühendust telefonil 54004069
või kirjutage e-posti aadressil
linnavarahaldus@saue.ee.

Augustikuu Saue Päevakeskuses
20. august

Saue Päevakeskuse kohvik on
avatud kella 11.00-st.
◊ malesimultaan algab kell
12.00;
◊ mälumäng kell 13.00.
Erinevad tegevused lastele:
muinasjuttude ettelugemised,

mälumäng lastele kell 13.30.
Päevakeskuses on avatud Toomas Vodja laevukeste näitus

3. september

Reis „Läänemaa süda“. Reisi
hind 35 eurot tasuda hiljemalt 19. augustiks.

ked need, mis meelde jäävad.
Vaid silmapilk, viiv, võib olla
elus kõige olulisem mälestus.
Nii võib hetk olla ajatu. Ja aeg
ajatu.“ Lisainfo ja sooduspilet:
www.kontsert.ee.
Täpne info ürituse kohta on
leitav Vanamõisa küla FB
lehelt.

LC Saue heategevusloterii
linna sünnipäeval
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Nagu juunikuises leheartiklis kirjutasime, jätkub LC-l
Saue tegevust ka suvevaheajaks. 20. augustil oleme
Saue linna 22. sünnipäeval
kohal. Avatud on loterii, kus
pileti hind on üks euro. LC
Saue loteriitelgi leiate kaupluse Maxima lähedalt.
Igaühel on võimalus võita

peavõit, lisaks palju meeneid.
Heategevusloteriil laekunud
summad suuname ainult
heategevusse. Täname juba
ette kõiki lahkeid annetajaid ning soovime kõigile
ilusat suve jätku ja vitamiinide kogumist, et eesseisev
külmem periood tervena üle
elada.

Koolitoetus esimese klassi
õpilastele
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2015. aastal esimesse klassi
astuva õpilase vanemale
koolitoetust 70 eurot.
Toetuse saajad on kõik
2015. aasta septembris esimesse klassi astuvad õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue linnas seisuga
1. september 2015.
Lisaks on nõutav mõlema
lapsevanema registreeritud
elukoht Saue linna elanike
registris seisuga 1. september 2015. Kui üks vanematest ei ole registreeritud
Saue linna elanike registris,
makstakse koolitoetust 50%
kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud,

mittekooselavate ja surnud
vanemate puhul).
Toetuse taotlemiseks
palume lapsevanematel, kelle
laps astub 2015. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2015 kirjalik taotlus.
Koolitoetus makstakse välja
taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober
kuni 30. november 2015.
Koolitoetuse taotluse
blanketid on kättesaadavad
Saue Linnavalitsuse infoletis
ja Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee.Taotlusi e-kirjaga saue@saue.ee saates on
vajalik digiallkiri!
Info telefonil 6790174.
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg ette
registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.
arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus. 12 aastat
kogemust. henno.piirme@gmail.
com, www.kivivennad.ee. Telefonid 5519855, 5588842.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide

Avaldame südamlikku kaastunnet
Mairele armsa venna
VAHUR NUGISE
surma puhul
Riine, Mart, Margit,Ingi, Ervin, Auli
ja Arvo
Avaldame sügavat kaastunnet
laulukaaslastele Valdole ja Annelile
armsa isa ja äia
surma puhul
Saue Segakoor

Teated ja reklaam
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eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Puude ja põõsaste saagimine,
tükeldamine ja kändude välja
juurimine. Puuokste ja kändude
äravedu. Tel 53476867.
Kaasaegsed ja klassikalised
küttekolded. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.ahjumees.ee. Tel
56681555, tanel@ahjumees.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com,
5220023, Mikk.
AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte ning hoonete
tagantjärgi seadustamisi. info@
abtava.ee; 58171894.
Lõikan hekki, trimmerdan, saetööd, vajadusel võsalõikus. Tel
55547 291.
Kui sul on vaja uusi riideid
õmmelda (kleite, pluuse, seelikuid, pükse, voodipesu, kardinaid jm), vanu ümber teha või
parandada, pöördu minu poole
telefonil 53417075. Täidan tellimused väga kiiresti.

KIVITÖÖKODA
Hauakivid,
hauaplaadid
www.meiekivi.ee
Tel 5128721, Pärnu
mnt 560, Laagri
Asume
Maksimarketi taga

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

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

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

8-meetrine lipumast ainult 210
eurot! Lipuvabrik.ee.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel
5018594, kaminapuu.ee.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka liiva,
killustikku, laudaväetist.
Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja tõstuste
lahendused. Liugvärav avale kuni
4,5m 1500 eurot (liugvärav,
automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud ja värvitud.
Tel 58958809.
Müüa mett Sauel alates 6 eurot/
kg. Tellimine e-mailil arusauna@
gmail.com; kodulehel www.
facebook.com/arusaunamesindustalu või tel 5186301.

LIIV, KILLUSTIK, MULD, ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga
Sauel, Saue vallas, Tallinnas ja
lähiümbruses kuni 50 km. Tel
5079362.
Müüa puitbrikett kandiline
960kg/145€, pellet premium 8mm
ja 6mm 960kg/185€,turbabrikett
Sangla 950kg/112€, kütteklotsid
40L kotis/ 1,7€, lepp 40L kotis/
2,7€, kask 40L kotis/2,9€. Tel
53803858.
Küttehooaeg on kohe ukse
ees! Saue Puit müüb puitbriketti ja 8mm pelleteid. Telefon
5065937, 5079267.
Kinnisvara
Ostan Saue linnas 3-toalise korteri. Sobivad korrused esimene
kuni kolmas. Kontakt: Anne, tel
56244244.
Noor pere soovib osta eramaja
otse omanikult Sauel (vähemalt
3 magamistuba). Tel 56680809.

Müüa maja Kiviloo tänaval. Helista ja
tule vaatama. Telefon 5290311, Katrin.
Noor pere soovib üürida Sauel
või Keilas vähemalt 2-toalise
elamispinna. Tel 58414220.
Pakun tööd
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat, kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine ja
lao korrashoid. Avaldus koos CV-ga
saata kuulutus@zoovet.ee.
Otsime Laagrisse sisekoristajaid.
Täpsema info saamiseks palume
helistada telefonil 5078587. KIIRE!
Otsime oma meeskonda lapsehoidja kutsekvalifikatsiooni omavat
LAPSEHOIUKASVATAJAT, kes on
aus, kohusetundlik ja lapsesõbralik. Pakume paindlikku tööaega,
toredaid lapsi ja kollektiivi ning koolitus- ja arenemisvõimalusi. Kandideerimiseks palume saata avaldus
ja CV 27. juuliks 2015 meiliaadressile info@triibuliine.ee. Lisainfo tel
+3725049366, Signe Laar.
Erakool Keilas pakub tööd nõudepesijale. Töö aeg E-R 10.00-14.00.
Huvi korral kontakteeruda kadri@
maitsed.eu, telefon 56657937.
Otsime 3-aastasele poisile vanaprouast
hoidjatädi. Info tel 56454946.

Teated ja reklaam

12

Saue Sõna 14. august 2015

