Turvalisus

Keskkond

Sport

Piirkonnapolitseinik
hoiatab: ära lange
kelmuse ohvriks!

Puulehtede
tasuta
äravedu
Saue linna elanikelt

Tule 11.
oktoobril
orienteeruma kas
jalgsi või rattaga

lk 2

lk 2

lk 5

Heategevus

Muusikakool annab
heategevusliku
kontserdi - toetada saab
koolile pillide ostu
lk 4

Saue Gümnaasiumi täidab 1. oktoobril muusikaväega akordionist Maimu Jõgeda lk 4
NR 17
14 (375)
(447)
august
25.17.
september
2015
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Uus kergliiklustee ühendab
Tõkke tänava Tallinna ringteega
Saue Sõna

S

aue linna ja valla koostöös valmis projekt, et
rajada kergliiklustee,
mis ühendab Saue
raudteejaama, Välja tee ja Tallinna ringtee. Ehitustööd on
alanud, kergliiklustee valmib
detsembri alguses. Töid teostab hankel parimaks tunnistatud Verston Ehitus OÜ.
Rajatav kergliiklustee loob
ühenduse Tõkke tänava ja Tallinna ringtee vahel. Siinkohal
olgu märgitud, et Maanteeameti tellitud Tallinna ringtee
Kanama-Keila lõigu rekonstrueerimise projekt näeb ette
ehitada ka Saue ja Keila linna
vahele maanteega paralleelselt
kulgeva kergliiklustee.
Uue valgustatud kergliiklustee pikkus on 2,5 km ja laius
valdavas osas kolm meetrit
- kitsastest oludest tulenevalt
kohati küll ka 2,5 meetrit, seda
Saue valla piiresse jääval osal.
Kergliiklustee saab alguse
Tõkke tänava kurvist Saue
raudteejaama juures, kulgeb
paralleelselt raudteega ja ületab raudtee Töö puiestee lõpus,
kuhu projekt näeb ette uue turvapiiretega raudteeületuskoha.

Saue Sõna NR 17 (447)
25. september 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
järgmine number ilmub
9. oktoober

Edasi jookseb kergliiklustee
Saue vallas rööbiti Välja teega
kuni Tallinna ringteeni.
Lisaks kergliiklusteele saab
Töö puiestee ehituse käigus
pikenduse, mis on autotranspordi ja jalakäijate ühiskasutuses, ja selle lõppu jääva tagasipöördekoha.
Uus asfaltbetoonkattega
kergliiklustee on valgustatud
ning varustatud istepinkide
ja prügikastidega. Saue linna
osas on raudtee ja uue kergliiklustee vahel piirdeaed.
Kui laienevad võimalused, et
ohutult ja mugavalt jalgsi ja jalgrattaga liigelda, rõõmustab see
kindlasti kõiki tervisesportlasi ja
niisama looduses kulgejaid.
Kergliiklustee ületab raudtee Töö puiestee lõpus, kuhu projekt näeb ette
uue turvapiiretega raudteeületuskoha. Tehniline projekt: Teelahendused OÜ

Kergliiklustee saab alguse Tõkke tänava kurvist Saue raudteejaama juures ja kulgeb Saue linna osas paralleelselt raudteega. Foto: Sirje Piirsoo
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Sõdurisupp ja side lõpp
Kristi Kruus
Lasteaia Midrimaa Puhh ja
Sõbrad rühma lapsevanem
Veel enne, kui lasteaias õppetegevused päriselt pihta hakkasid, osales neli suuremate laste
rühma lahtiste uste päeval Eesti
Kaitseväe staabi- ja sidepataljonis. Ja uksed olid sel päeval
tõesti kõik avatud. Lapsed said
piiluda sõduri riidekappi, seljakotti ja madratsi alla. Saime
teada, et sõduril peab tekk
voodis olema täitsa pingul, et
tema riided peavad kapis olema
täpselt õigesti kokku volditud ja
õige riiuli peal ning ka seda, et
suurde pesuruumi peab mõnikord mahtuma korraga mitukümmend meest pesema.
Kui olime sõdurite toadkapid-pesuruumid üle vaadanud, tutvustati meile õues suures telgis sõduri seljakoti sisu.
Mis sinna kõik peab ära mahtuma! Joogipudelitest labidateni
välja. Sõduri varustust saime ka
ise proovida: kiiver pähe, rakmed ümber ja seljakott selga.
Nii mõnigi tugev mehike vajus
selle raske koorma all istuli,
kuid enamus tegi siiski sõprade
ees vapralt paar auringi.
Varustusega tutvus tehtud,
lasksime endale uhked sõjamaalingud näole joonistada, et
siis üheskoos rühmapilt teha.
Maalingutega koos läbisime
mõned elemendid takistusrajal, milletaoline on olemas vaid
meil siin Eestis, ja joonistasime
sõjaväele oma nägemuse lahtiste
uste päevast.

Sõduri varustust proovimas: kiiver pähe, rakmed ümber ja seljakott selga. Fotod: Kristi Kruus
Lasksime endale uhked sõjamaalingud näole joonistada, et siis üheskoos rühmapilt teha

Krõlli ja Sipsiku rühma lapsed lahtiste uste päevast
Ott: Mulle meeldisid sõjaautod,
see, et neil on püssid ka küljes,
ja relvad, et sai katsuda. Voodid meeldisid ka. Need olid nii
teistmoodi. Meeldisid ka sidetelefonid.
Kristjan: Kõige rohkem meeldis, et nad pidid väga kiiresti
riidesse saama. Seal telgis
meeldisid seljakott ja rakmed.
Anett: Mulle meeldis, kuidas

sõdurid ütlesid: „Vasak, vasak,
vasak, parem, vasak.“
Jorsten: Mina ei usu, et nad
päriselt ka seal elavad.
Lars-Lucas: Mina tahan 13
aasta pärast ise ka sõjaväkke.
Tüdrukud: Supp oli äge, aga
kringel oli paha, sest oli liiga
suur, siis ei jaksa ronida.
Poisid: Kõik muud värgid olid
ägedad, eriti autodes ronimine.
Saime „helistada” ka suurte raadiotelefonidega

Järgnes meeskondade vaheline võistlus ja siis saime oma
käega katsuda erinevaid relvi.
Relvade juurest liikusime
sidetehnika juurde ja vahepeal
katsusime jõudu köieveos.
Sidetehnika juures oli üleval
näitus mobiiltelefonidest, mis
kunagi sõjaväes kasutusel

olnud, ja saime „helistada” ka
suurte raadiotelefonidega.
Enne veel, kui päev päris
õhtusse jõudis ja pataljon meid
mõnusa sõdurisupiga kostitas,
näidati meile erinevaid masinad
soomukitest meditsiiniautoni
välja. Kui kõik lapsed olid kõikidest autodest läbi käinud ja

nende otsas veel igaks juhuks
natuke turninud, oli lõpuks
meie kord süüa sõdurisuppi (loe:
tavaline hernesupp) ja rosinatega
kringlit. Kui supi nimi on ikka
sõdurisupp, siis söövad seda ka
need, kes muidu „tavalist hernesuppi” suu sissegi ei võta
Sel päeval käis staabi- ja

sidepataljonist läbi 740 last
erinevatest lasteaedadest ja
peab ütlema, et sõjaväepoolne
korraldus oli sõjaväele kohane.
Mitte ühtegi „ummikut“ ega
kaotatud pead, rääkimata kaotatud lastest!. Kõik toimis kui
kellavärk ja tundus, et lapsed
jäid seiklusega rahule.

suurte jooniste ja emotsionaalse esitusega. Tänavaesinemised koos Kohila rühmadega
pakkusid võimalust vahetuks
suhtlemiseks publikuga. Iga
Europeade oluline osa on rong-

käik. Nii ka sel korral rõõmustas
kirev seltskond linnakodanikke
ja külalisi.
Festivalilinn jäi meelde ka
kauni vanalinna ja rannapromenaadiga.

52. Europeade Helsingborgis
Helje Kala
Saue Simmajate tantsija
Igal suvel tulevad üle kogu
Euroopa kokku rahvatantsu-,
rahvamuusika- ja teised rahvakultuurigrupid, et kohtuda
ning üksteise kultuurist endale
kogemusi saada. Europeade on
Euroopa suurim rändfestival,
mis sai alguse kuuekümnendatel aastatel. Üritus on igal aastal
erinevas riigis, sellel osaleb 150250 kollektiivi. Tänavune, 52.
Europeade toimus 5.-9. augustil
Helsingborgis Lõuna-Rootsis.
4. augusti pärastlõunal oli
Tallinna sadamas sagimist
palju. Hansabusse sõitis parklatesse Eestimaa erinevatest
paikadest. Nende seas Saue
Simmajate segarühm, kes oli
osake 900-liikmelisest Eesti
delegatsioonist. Võib öelda,
et festival algas juba laevas,
sest tantsupõrandad olid täis
tuttavaid inimesi varsematest

Saue Simmajate segarühm osales Europeadel, suurimal rändfestivalil,
kuhu tulevad üle kogu Euroopa kokku rahvatantsu-, rahvamuusika- ja
teised rahvakultuurigrupid. Foto: Valdo Rebane

pidudest ja kohtumistest.
130 000 elanikuga sadamalinn võttis vastu rekordiliselt 6000 osalejat, et viis
päeva tantsida ja laulda. Kuigi
esijalgne korraldus ja asjaajamine tekitasid segadust ning
arusaamatust, jõudsime hilisõhtuks oma majutuskohta.

Festivalipäevad pakkusid
võimalusi erinevateks esinemisteks. Ava- ja lõppkontsertidel
Helsingborgi Arenal täitus suur
tantsuplats Eesti rahvatantsijatega. Nii laste-, nais- kui
segarühmade ühistantsud said
sooja vastuvõtu osaliseks.
Tantsud võlusid vaatajaid

25. september 2015 Saue Sõna
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Ära lange kelmuse ohvriks!
Kadi Kuuseoja
Saue linna ja valla
piirkonnapolitseinik
Viimasel ajal on Saue linnas
sagenenud juhtumid, mil võõramaalased (nn mustlased)
lähenevad eakatele inimestele ning soovivad neile müüa
potte, panne ja muid köögitarvikuid. Müügipakkumisega
kaasneb pakutavate esemete
suusõnaline kirjeldus, mille
kohaselt on müüdav kaup
kõrgkvaliteetne ja vastupidav
ning ese antakse ära väga
soodsa hinnaga.
Tegelikult on küsitavad
summad siiski suured, müüdav kaup on ebakvaliteetne ja
tegu ei ole originaaltoodetega.
Politsei soovitab sellist pakkumist kindlasti mitte vastu
võtta.
Müüjad pakuvad kaupa
pealetükkivalt, vahel lausa
agressiivselt ja püüavad võimalikku ostjat psühholoogiliselt mõjutada, ähvardades
tihtipeale müügitehingust

keeldumisel karmide tagajärgedega inimese tervisele
või isiklikule elule ning tema
lähedastele. Selliseid ähvardusi ei ole mõistlik tõsiselt
võtta ja kahtlaste tehingute
sõlmimisest tasub igal juhul
keelduda.
Varasemalt on teada, et
müüa on soovitud ehteid,
mille kohta väidetakse, et
tegu on soodsa hinnaga kuldehetega ning müügisoov tuleneb sellest, et reisil olles on
autol ootamatult kütus otsa
saanud. Tegelikult on müüdavad ehted pea väärtusetust
materjalist ja skeem hoolikalt
ettevalmistatud. Ka sellistest
sündmustest tuleb politseile
aeg-ajalt teateid, mistõttu
rõhutame, et võõrastesse
tuleb suhtuda ettevaatlikult,
et mitte langeda nende kelmuste ohvriks. On teada ka,
et aeg-ajalt müüvad võõramaalased Eestis mujalt riikidest, näiteks Lätist, varastatud kaupa, seega tasub
vajaminevad ostud sooritada

Kelmuste, libakõnede, taskuvarguste ohvriks langemise ennetamiseks

Taskuvargused ühistranspordis, turgudel, kaubanduskeskustes

◊ Kui telefonile tuleb kõne
võõralt numbrilt ja selle
käigus püütakse jõuda
kokkuleppele rahalistes
küsimustes (palutakse
teha ülekanne tundmatule
kontole, tuua raha
kokkulepitud kohta vms),
siis ärge kindlasti selliseid
kokkuleppeid sõlmige. Võimalusel kirjutage üles telefoninumber, millelt kõne tuli
ja teatage sellisest juhtumist
kohe hädaabinumbrile 112.
◊ Kui telefonile tuleb kõne,
milles helistaja tutvustab
end politseinikuna ja soovib,
et kõne vastuvõtja rahaülekande teeks, ärge seda kindlasti tehke. Küsige helistaja

nime, kirjutage see üles,
võimalusel ka telefoninumber, ja teatage juhtumist
hädaabinumbrile 112.
◊ Juhul, kui helistaja tutvustab end politseiametnikuna,
aga inimene kahtleb (arvab,
et tegu on libapolitseinikuga), saab enda südamerahu huvides alati helistada
112 ja kontrollida, kas selline politseiametnik on olemas ja kas tema jutt, soov
vms on reaalne.
◊ Politsei ei nõua mitte
kunagi telefoni teel raha!
Kui selline info telefoni
teel edastatakse, tuleb
paluda menetlusega seonduvaid dokumente kirjalikult posti teel või leppida
kokku kohtumine politseijaoskonnas.

kohast, mille puhul saate
kauba päritolus kindel olla.
Neist skeemidest tasub teavitada eakaid sugulasi ja tut-

tavaid, et nad kelmuse ohvriks
ei langeks. Paraku on selliste
juhtumite puhul ka politseil
väga raske kelmuse ohvrit

abistada, kuna teo toime pannud võõramaalasi on äärmiselt
keeruline tabada ja juhtumiga
seostada.

◊ Kaasas olevad käekotid,
spordikotid, seljakotid
hoidke silma all, mitte
selja taga.
◊ Väärtuslikumad asjad
(rahakott, telefon, võtmed)
paigutage pigem kindlalt
suletavatesse taskutesse
(nt põuetaskusse)
◊ Kottide lukud-trukid olgu
alati kinni!
◊ Võimalusel jaotage väärtuslikumad asjad erinevatesse
taskutesse-sahtlitesse. Näiteks kaasasolev sularaha
ühte ja pangakaart teise.
Kui varastatakse kott, jääb
põuetaskus olev raha alles
ja inimene ei jää igapäevatoimingutel päris hätta.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
4. septembri erakorralisel
istungil kinnitas Saue Linnavalitsus lihthankel „Saue linna
Keskuse pargi mänguväljaku
uuendamine“ edukaks Tiptiptap Oü pakkumuse.

Saue Linnavalitsuse 9. septembri istungi päevakorras
oli 25 küsimust.

Saue Noortekeskuse huviringide tasud
Kunstiring 10 eurot
Matkaring 10 eurot
DJ klubi 10 eurot
Showtants 10 eurot
Meistrite klubi 10 eurot
Kitarriring 25 eurot
Multimeediaring 10 eurot
Näitering 12 eurot

Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas hüvitada kolme
õpilase õpilaskodu kulud.
◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust ja ühekordset
sissetulekust sõltuvat tervisetoetust kogusummas 82
eurot kolmele abivajajale
ning perioodilist sotsiaaltoetust 11 perele.
◊ Otsustas mitte rahuldada koda-

◊

◊
◊

◊

niku esitatud avaldust elukoha
saamiseks Saue linnas.
Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
390 eurot kolmele perele.
Määras hooldaja kolmele
puudega inimesele.
Kinnitas linnavalitsuse liikmete vahelise vastutuse ja
tööjaotuse.
Kinnitas Saue Päevakeskuse
reiside hinnad: Obinitsa

eeposte päev ja Lindora laat
27.-28. oktoobril 115 eurot;
etendus „Tramm nimega
Iha“ 30. oktoobril Endla
teatris Pärnus 22 eurot;
etendus „Sina maga, mina
pesen nõud“ 21. novembril
Rakvere teatris 19 eurot.
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi huviringide ja pikapäevarühma kuutasud ning
e-õpilaspileti korduvväljastuse
hinna: korvpalliring 5 eurot;
teatriring 8 eurot; õpilane
pikapäevarühmas 1-2 päeva
nädalas 20 eurot; õpilane
pikapäevarühmas 3-5 päeva
nädalas 40 eurot; e-õpilaspileti korduvväljastus 5 eurot.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuses läbiviidavate ringide
nimekirja ja nende tasud
alates 1. oktoobrist 2015.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuse laagrite osalustasud

Puulehtede tasuta äravedu Saue linna elanikelt
Alates 26. oktoobrist korraldab
Saue Linnavalitsus linna elanikele puulehtede tasuta äraveo.
Puulehed tuleb paigutada
tugevatesse kuni 150-liitristesse kilekottidesse ja sellises
koguses, mis välistab kottide
rebenemise. Kotid tuleb paigutada tänavaäärsele haljasalale
26. oktoobri hommikuks nii, et
need ei segaks liiklust.
Saue Linnavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik

tänavaäärsele paigutatud kotid
lõhub. Koti rebenemisel koristab mahapudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
Puulehtede tasuta äraveoks
pange end kindlasti kirja linnavalitsuse telefoninumbril
6790180. Leheveo tellimise
viimane päev on 21. oktoober.
Registreerimisel palume
kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi ja aadress.
Igalt aadressilt viiakse leheko-

tid ära üks kord. Kottide äravedu
võib kesta esialgsete plaanide
kohaselt kuni 6. novembrini.
Arusaamatuste vältimiseks
palume kilekottidesse teisi
jäätmeliike mitte sokutada.
Puulehti on võimalik ka
Pääsküla jäätmejaama üle
anda. Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda kuni 0,6 m3
(s.o kuus sajaliitrist kotitäit)
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Info telefonil 15155.

◊

◊

◊

◊

2016. aastal: Pivarootsi
kunstilaager kaheksa päeva
200 eurot, linnalaager kuus
päeva 100 eurot, tantsulaager viis päeva 120 eurot,
kevadlaager kuni viis päeva
sotsiaalsetes raskustes
noorte toetamiseks tasuta.
Eraldas raha reservfondist
linnavalitsuse liikme abilinnapea ülesannetes ootamatu surma ja matustega
seotud kulude katteks.
Seadis isikliku kasutusõiguse
Eesti Gaas AS-i kasuks Saue
linna omandis olevale Tule
tänav T1 kinnistule B-kategooria maagaasitorustiku ehitamiseks ja määras isikliku
kasutusõiguse tingimused.
Kinnitas Saue Linnavarahalduse hallatavate ruumide
üüri ja teenuste hinnad.
Kinnitas Saue linnas kehtivate
ühissõidukipeatuste nimed:

Maa- ja
ehitusvaldkonna
registripidaja
Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi maa- ja
ehitusvaldkonna spetsialisti
töökohale.
Konkursi tähtaeg:
22.09-05.10.2015.
Lisainfo www.saue.ee või
linna FB lehel.

◊

◊

◊

◊

SAUE TEE, PAULIG, TULE,
PÄRNASALU, LINNAVALITSUS, SAUE, RAUDTEEJAAM,
LAASTU, RAUNA, TÕKKE.
Otsustas taotleda Saue
raudteejaama, Välja teed
ja Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee rajamiseks AS-ilt Eesti Raudtee
hoonestusõiguse seadmist
maaüksustele Keila-Tallinn
83,7- 87,2 km ja Keila-Tallinn 83,7- 87,2 km.
Otsustas sõlmida kaks lepingut riigi rahastava lapsehoiuteenuse eest tasumiseks.
Kinnitas Saue linna keskuse arhitektuurivõistlusideekonkursi tingimused.
Ideekonkursi korraldab Tallinna Linnaehituse AS.
Väljastas ehitusloa Hiteh
Kinnisvara OÜ-le maagaasi
torustiku rajamiseks Pärnasalu 31 kinnistule.

Tähelepanu MTÜ-d!
Saue Linnavalitsus

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20.
oktoober 2015. Taotlused
esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele e-posti aadressil saue@
saue.ee. Taotlusvormi leiate
linna kodulehelt www.saue.ee.
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Kolm interpreeti, üks muusika
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
„Saue Kontserdisügis“ on taas
hoo sisse saanud. Tänavune
avakontsert oli tõeline muusikaline nauding: kokku oli
pandud kolm äärmiselt erinevat pilli ajaloolises ja helitekitamise mõttes: Jaak Lutsoja
- akordion, Marius Järvi - tšello
ja Virgo Veldi - (tenor) saksofon.
Kolme suurepärast interpreeti
muusikahuvilistele tutvustama ei
pea. Võib-olla tekitab hoopis selline kooslus küsimusi, kuidas ja
miks nii erinevaid stiile esitavad
muusikud kokku said. Lutsoja
sõnul oli ta Veldiga koos varemgi
mänginud, kuid õige pea leiti, et
mingi pill võiks olemasolevatega
liituda. Nii tehtigi ettepanek noorele tšellistile Marius Järvile, kes
on vast praegu veel vähetuntud
Eestis, kuid see-eest palju esinenud ja konkurssidel käinud muusik Euroopa mastaabis. Kõigi
kolme kohta võib julgelt öelda
ühtse nimetuse - virtuoosid, sest
nad suudavad kõrgetasemeliselt
esitada nii kergemat muusikat,
klassikat kui keeruliste rütmide ja helikeelega 20. sajandi
muusikat.
Kuigi kontserdil esitatud
teosed olid omapärased pillidele kirjutatud või ka kohanda-

Kontserdisügise avakontserdil said kokku kolm äärmiselt erinevat pilli
ajaloolises ja helitekitamise mõttes: Jaak Lutsoja - akordion, Marius
Järvi - tšello ja Virgo Veldi - (tenor) saksofon. Foto: Kristiina Liivik

tud - teatavasti on saksofon ja
akordion suhteliselt uued pillid
- partiide poolest, võiks pikemalt esile tuua mõned neist.
Kontserdi avas Ukraina helilooja Nikolai Kapustini (1937)
teos, kus trio iga liige sai kohe
mänguoskusi näidata. Teos oli
jazziliku helikeelega ja kui saksofoni ning akordioni on lihtsam sellist stiili mängimas ette
kujutada, siis tšello kasutamisse
teoses võib skeptiliselt suhtuda.
Kuid tšello jazzpillina oli
õigustatud, sest muusikas ei
kasutatud mingeid kõlaga vigurdamist ja tšellist elas kaasa jazzi
elementidele muusikas. Süner-

gia kolme mängija vahel oli
maksimaalne.
Kui tavapäraselt jäetakse
jazzis paljud noodid kirjutamata ja muusikutel on palju
improviseerimisruumi, siis
selles loos oli kogu nooditekst
küll kirjas, aga muusikud esitasid seda nii, et kuulajale jäi
improvisatsiooniline mulje.
Eriti tooks veel välja trio
piano mängimisoskuse. Muusikaringkondades on ütlus,
et valjult, fortes oskavad kõik
mängida, aga kandev piano on
juba väga väärtuslik oskus.
Tšello sai särada Ástor Piazzolla (1921-1992) „Le Grand

Tangos“. See oli kui tšellokontsert mahukuse ja mängutehniliste võtete poolest. Põnev oli
vaadata, kuidas muusika võttis
mängijad endasse ja viis ka publiku tangomaailma. Oma märkmetesse kirjutasin selle teose
esituse kohta vaid ühe sõna, mis
ütleb kõik - hämmastav!
Prantsuse helilooja Darius
Millhaud (1892-1974) „Scaramousche“ on nõudliku altsaksofoni partii poolest omamoodi
väljakutse igale mängijale. Kuigi
saatepartii on originaalis kirjutatud klaverile, on akordion kõla
poolest suurepärane asenduspill.
Keerukate rütmidega ja kiiretempolised lood kipuvad vähese
koosmängu korral logisema hakkama, kuid Veldi ja Lutsoja duo
oli laitmatu. Põnev oli muusikaline kahekõne teose teises osas,
kus saksofon justkui alustas ja
akordion lõpetas lauseid.
Veel tuli kontserdil esitusele barokkhelilooja Johann
Joachim Quantzi (1697-1773)
trio, mille ainukest originaalpillile kirjutatud partiid mängis
tšello. Oboe partii oli kohandatud altsaksofonile ja saatepilli
partiid esitas akordion.
Põnevasse kõlamaailma viis
meid Lutsoja teos „The new story“.
Õhtu lõpetas ootuspäraselt
Piazolla kultusteos „Liber-

tango“. Lutsoja sai selles teoses
täieõiguslikult särada ja tekitas
veenva esitusega kuulajates
ettekujutuse mõnest Argentiina
hämarast kohvikust, kus tantsib
üks paar kirglikku tangot.
Kontsert oli igas mõttes õnnestunud! Publik tänas esinejaid
pika lõpuaplausiga ja muusikud
omakorda kuulajaid lisalooga.
Teosed olid esmaklassilises
esituses ja tekitasid mitmelgi
korral tunde, et kadunud on nii
aeg kui ruum ning järgi jäänud
vaid muusika. Interpreetide
soov kuulajat koosseisu ja kavavalikuga üllatada läks korda.
Ees on veel neli põnevat
kontserti. Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril tuleb
omapärane kontsert, kus muusikat esitavad Saue Muusikakooli õpetajad ja vilistlased. 13.
oktoobril annab soolokontserdi
pianist Kirill Ogorodnikov, 17.
novembril saab uhket puhkpillimuusikat kuulda Eesti Akadeemilise vaskpillikvinteti esituses.
Kontserdisügise viimane
kontsert on 1. detsembril.
Esitusele tulevad juubilar Veljo
Tormise muusikaseaded Jaak
Sooääre, Kadri Vooranna, Liisi
Koiksoni ja Paul Danieli ettekandel. Tulge kontsertidele,
sest muusikat igale maitsele
esitavad Eesti parimad.

Saue Gümnaasiumi täidab 1. oktoobril muusikaväega
akordionist Maimu Jõgeda
Marili Jõgi
Muusikapäeva projektijuht
1. oktoober toob rohkem kui 200
tasuta lühikontserti üle Eesti,
ühe neist Saue Gümnaasiumi.
Muusikapäeva mõnus formaat, keskmiselt 30 minutit
pikad päevased kontserdid, võimaldab kõigil huvilistel muusikat
nautida või sellega tutvust teha.
Päevale paneb punkti muusikapreemiate tseremoonia,
mida on kõigil huvilistel võimalik ETV-st otseülekandena
jälgida või Klassikaraadiost
kuulata. Muusikapäeva programmi saab uudistada kodulehel www.muusikapäev.ee.
Et muusikale tähelepanu
juhtida, kõlavad muusikapäeval tasuta kontserdid nii harjumuspärastes kui ootamatutes
paikades. Kaasatud on tehased, sõjaväeosad, meditsiiniasutused, transpordivahendid
ja palju teisi põnevaid paiku.
Loomulikult ka haridusasutused: on ju tänased noored
meie homne muusikakultuur.
Nii astub 1. oktoobril kell
12.30 Saue Gümnaasiumis üles

võimalust, kuidas vaba aega
sisustada. Võib-olla mõnel tekib
muusikuid kuuldes-nähes ka huvi
ning huvist areneb midagi suuremat, mis on ainult väga tore!

isikupärane akordionist Maimu
Jõgeda (pildil), talendikas solist,
kes armastab esitada jazzi- ja
pärimuslugusid. Ta on esinenud
Jazzkaarel, Viljandi Pärimusmuusika Festivalil ja Visioonil. Muusikapäeva varahommikul annab
akordionimängija aga kontserdi
lindudele. Paljassaare linnuvaatlustornis. Kontserdile Saue Gümnaasiumisse on teretulnud kõik.
Miks pead oluliseks haridusasutustes instrumendi ja muusiku
elukutse tutvustamist?
Haridusasutustes muusikast
rääkimine näitab noortele ühte

Miks peaks laps hakkama muusikat õppima?
Laps võiks hakata muusikat
õppima, kui tal tekib huvi. Põlv
nõksub kaasa ja rütmid panevad pea surisema. Muusika
õppimine paneb tööle mõlemad
ajupooled, mis omakorda mõjub
hästi teiste õppeainete õppimisele ja üldse seoste loomisele.
Kuidas jõudsid just akordionini?
Jõudsin akordionini tänu vennale, kes omakorda leidis pilli
vanavanemate pööningult ja
asus seda õppima. Mulle hakkas
akordion väga meeldima ja läksin venna jälgedes muusikakooli.
Kas pikkade pilliõppimise aastate jooksul on tekkinud allaandmise tunnet või mõtet, et äkki
peaks midagi muud proovima?
Eks ikka. Eriti keeruline oli käia
kahes koolis korraga - Hugo
Treffneri Gümnaasiumis ja Heino

Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Aga kahtlushetkedel tuleb
mõelda, miks muusikaga üldse
alustasid ja kas saaks üldse ilma!
Samas usun siiamaani elukestvasse õppesse ja ei välista, et
kunagi midagi muud juurde õpin.

Millist tähendust omab Sinu
jaoks muusikapäev?
Muusikapäev on päev, mil
saan olla uhke enda ja kaasmuusikute üle, kes, vaatamata
kõigele, muusikat hinges kannavad ja edasi annavad.
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Lapsevanem olgu oma lapse suurim fänn
Sirje Piirsoo
Spordiklubi Imperial korraldas
septembri alguses seminari
„Spordipsühholoogia lastevanematele“.
Koolitaja oli Snezana Stoljarova, Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia magister
ja Lundi Ülikooli spordipsühholoogiale spetsialiseerunud
sporditeaduste magister, kes
on viimase kahe aasta jooksul
edukalt viinud läbi spordipsühholoogia koolitusi, konsultatisoone ja töötubasid sportlastele, treeneritele ja lapsevanematele. Lisaks töötab
ta lektorina Tallinna Ülikooli
psühholoogia instituudis.
Koolitaja rääkis osalejatele
spordis osalemise arengulisest
mudelist, laste ja noorte sportimise eripäradest, tutvustas,
kuidas arendada motivatsiooni
soodustavaid mõttemustreid ja
toetada sisemist motivatsiooni.
Omaette teema oli, kuidas
toetada last trennis ja võistlustel, kuidas suhelda treeneriga
ning milline on vanema ja treeneri roll ning vastutus.

Seminari „Spordipsühholoogia lastevanematele“ lektor oli Snezana Stoljarova. Foto: Kert Paidre

Kui laps alustab sportimist,
pakkugu see talle eelkõige naudingut. Lastel, kes spordivad,
on parem tervis, koordinatsioon, nad magavad paremini,
on pingevabamad ja neil läheb
ka koolis õppimine paremini.
Üha enam on jõutud järeldusele, et tippspordini võib
jõuda erineval teel. On alasid,
näiteks iluvõimlemine, kus
õrnast east alates keskendub

treening treeningule ja mõtestatud mängu osakaal on olematu. Kaasneb laste vähene
motiveeritus, vigastused, mis
muutuvad krooniliseks, ja
sportlase tee lõpeb varakult
läbipõlemise ning motivatsiooni puudumise tõttu.
Teise mudeli kohaselt olgu
sportimist alustavatel lastel
esialgu - vanuses 6-10 aastat - proovimisaastad, mil nad

tegelevad mitme alaga. On
palju mõtestatud mängu ja
vähe mõtestatud treeningut.
Edaspidi jätkub spetsialiseerumine. Nii jääb spordihuvi noort
inimest saatma kogu eluks ja
osa neist jõuab tippspordini.
Noortesport on eelkõige
arenguline tegevus: arendab
töökust ja enesekontrolli, õpetab aega planeerima, suhtlema,
teisi austama ja eesmärkide

poole püüdlema, aga ka tagasilöökidega hakkama saama.
Mõttemustreid on kahesuguseid. On kindlaksmääratud
mõttemuster, kus kõik on
must ja valge: mulle on või
pole antud. Kui pole, siis ma
ei hakkagi proovima. Kui on,
siis ma ei peagi rohkem harjutama.
Arengu mõttemuster ütleb
aga, et omadused ja võimed
on arendatavad ja kui ma harjutan, saan ma paremaks.
Seepärast tuleks alati kiita
sportlase edu seost jõupingutusega ja individuaalset arengut
ehk teisisõnu – sa tegid tublisti, olid täna parem kui eile.
Treener juhendab ja lapsevanem toetab: on oma lapse
suurim fänn, ei õpeta, kuulab
ära rõõmud ja mured, teab,
mis on lapse eesmärk, ei ela
lapse peal välja enda ambitsioone, hoolib lapsest tingimusteta, suhtleb treeneriga
ja pakub võimalusel vabatahtlikku abi, toetab treeneri
nõuandeid, ei kontrolli last
liigselt ja ei käitu võistlustel
ebasobivalt.

Vägev treeninguid
ja põnevaid loenguid täis päev noortekeskuses
Tiina-Riin Uulma
Saue Noortekeskus
Septembri esimesel laupäeval
toimus Saue Noortekeskuses
suurtest tervise-, spordi- ja fitnessiüritustest inspiratsiooni
saanuna vägev treeninguid
ning põnevaid loenguid täis
päev „Fight For Fit “ (võitle hea
vormi eest).
Üritus sai alguse meie linna
noore Merily Palmissaare (16)
omaalgatusest. Projekt valmis
NAF-i raames juba kevadel,
kuid parimaks toimumisajaks
osutus just septembri algus,
mil kõik on ju tihtipeale uus
- miks mitte siis proovida ka
mõnd uut treeningut?
Treenereid käis päeva jooksul
majast läbi mitmeid, nende seas
Elena Kalbus (eakate võimlemine), Sirli Taniloo (Nia Dance),
Liivi Lents (Qigong), Nils Joonas
Põldme ja Reimo Allik (taipoks),
Kristel Vaht (Body Attack), Raili
Rästas (Kundalini jooga) ning
tuntud kergejõustiklane-keskmaajooksja Liina Tšernov (jõu-,
vastupidavus- ja jooksutrenn
ning vestlusring).
Lisaks külastasid meid ka
Oriflame’i ilukoolitust läbi viinud Helina Eha ja hooga üle

Trennihuvilised tuntud kergejõustiklane-keskmaajooksja Liina Tšernovi
vestlusringis. Foto: noortekeskus

Eesti kuulsust kogunud personaaltreener Mirko Miilits, kes
rääkis huvitavatel trenniteemadel. Samaaegselt oli kõigil
soovijail võimalik mõõta kehakoostist.
Meelelahutusliku poole
eest hoolitsesid SaChe tantsutüdrukud mitme energilise
tantsukavaga ja et kogu päev
mööduks tõrgeteta, olid abiks
noortekeskuse töötajad Kristi,
Kaarel ning Kirke.
Ühtlasi oli äärmiselt tore
vaadata, kuidas vahelduva
eduga käisid kas mõnes trennis
või loengus väga mitmed Saue
noored. Kui alguses mõtlesime
isegi, et ehk jääb külastajaskond seekord pigem täiskasvanutest koosnevaks, siis silma
järgi võis mitme külastaja vanu-

seks alla 16 eluaasta pakkuda.
Kokkuvõttes võib esmakordse
ettevõtmise lugeda õnnestunuks, sest kõik, kes käisid, jäid
ülimalt rahule ja nende tagasisidest võis selgesti välja lugeda, et
„Fight For Fit “ võiks hakata linna
spordielu koos teiste samalaadsete üritustega ergastama lausa
igal aastal.
Noortekeskuse juhataja
Kristi Kruus lausub sotsiaalmeedia vahendusel väga vahvalt: „Oli tõeliselt meeleolukas
päev, mille raskematest hetkedest annavad lihased veel uue
nädala alguseski tunda.“
Kõigile osalistele tänusõnad
teele saadetud, soovin tervislikku-sportlikku uut hooaega ja
loodetavasti näeme ühel hetkel
taas „Fight For Fitil “!

Varia
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Tort oli sünnipäevalaste
vääriline ja suviselt lilleline
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Eakad sünnipäevalapsed pidasid 15. septembril pidu. Tort,
kontsert ja tervitused olid neile,
kelle sünnipäev oli, on või tuleb
juulis, augustis või septembris.
Sünnipäevalapsi tervitasid
linnapea Tõnu Urva ja volikogu
aseesimees Mati Nappus.
Peaesinejad olid sel korral
Tallinnast. Kesklinna Sotsiaal-

maja naisansambel Miraaž
Vaike Sarni juhendamisel oli
hästi meeldiv üllatus: naiste
hääled kõlasid vastavalt laulule kõrgelt ja madalalt.
Saue Päevakeskusest esinesid Senjoriitad - seeniortantsijad olid imekaunid ja nende
tantsu oli ilus vaadata.
Marve ja Avo moodustasid

just selleks eakate sünnipäevpeoks dueti. Etteasted
tulid neil nii kenasti välja, et
edaspidigi võib niisuguses
koosseisus inimestele rõõmu
ja nautimist tuua.
Palju õnne kõikidele seekordsetele sünnipäevalastele,
tänud esinejatele ja tordimeistritele.

Päevakeskuse seeniortantsijad Senjoriitad olid imekaunid ja nende
tantsu oli ilus vaadata. Foto: Tiina Univer

John Patricku komöödia „Petised“
20. novembril kell 19 Saue
Kontserdisaalis
Originaali pealkiri:
Cheating Cheaters
Tõlkija ja lavastaja: Vello Janson
Kunstnik: Jaak Vaus
Mängivad: Anne Paluver, Marika
Korolev, Kärt Reemann, Raivo

Rüütel ja Janek Sarapson
John Patricku komöödia
„Petised“ (Cheating Cheaters)
alapealkirjaks võiks olla „Petised omavahel“, kuna selles
kelmikomöödias ei ole ainsatki
tegelast, kes ei oleks suuremal või vähemal määral kelm.

Vanasõna ütleb, et hunt hunti
ei murra, kuid aeg on näidanud, et inimeste juures see
vanasõna ei kehti. Enamasti
leiavad inimesed enda alatule
käitumisele õigustusi, nii ka
siin – kui riik petab meid, siis
meie võime riiki petta!

John Patricku komöödia „Petised“
20. novembril kell 19 Saue Kontserdisaalis
Piletid müügil Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9
E-N kell 15.00-18.00 ja Piletimaailmas.

Septembrikuu
sünnipäevalapsed

Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 25. september kell 10.15
reisiklubi. Elena Kalbus räägib Islandi reisist ja näitab
pilte.
◊ 9. oktoober nägemiskontroll,
Hindpere Optika. Silmade
kontroll maksab 15 eurot,
prillitellijale 8 eurot. Vajalik eelnev registreerimine
päevakeskuses või telefonil
6595070
◊ 12.-16. oktoober elukestva
õppe nädal.
◊ 23. oktoober kell 12.00 kohtumine linnapea Tõnu Urvaga.
◊ 27.-28. oktoober Obinitsa
ja Lindora laat. Sõidame
tutvuma soome-ugri rahvaste maailmapildiga
soome-ugri kultuuripealinna Obinitsasse. Kultuuriprogramm: kõneleme

soome-ugri eepostest, esinevad laulugrupid, kunstnikud, tutvume käsitööga
ja lööme ise ka erinevates
tegevustes kaasa. Järgmisel päeval külastame Lindora laata: Esimest korda
peeti Lindora ristis laata
sadakond aastat tagasi.
Kaubad on tänapäeval teised kui algusaastatel. Siis
olid müügiks kariloomad,
nüüd on aukohal kohalik
käsitöö ja aiasaadused.
Muidu laat nagu laat ikka.
Huvitav selle poolest, et
toimub vana traditsiooni
järgi igal aastal samal
kuupäeval, sõltumata
nädalapäevast. Hind 115
eurot sisaldab bussisõidu,
giiditeenuse, ööbimise

hotellis Kubija, saunade ja
basseinide kasutuse, hommikusöögi ja kerge lõuna.
Palume kohe registreerida,
maksta saab kuni 30. septembrini.
◊ 31. oktoober teatrireis Endla
teatrisse Pärnus. Esietendus! Tennessee Williams
„Tramm nimega Iha“. Buss
väljub kell 14.00 Saue
Kaubakeskuse eest. Hind
22 eurot, maksta saab kuni
30. septembrini.
◊ 21. november teatrireis
Rakveresse. Etendus „Sina
maga, mina pesen nõud“ on
isepäine ja soe lugu Elust ja
Vanadusest, Armastusest ja
Surmast. Lugu kahest ilusast inimesest, kes elavad
kaunil metsalagendikul oma

argiselt stiilsetes majades
ning otsivad abi üksteisest.
Nagu alati, jääb lõpuks
neid vaid üks. Lavastuse
alus on rootsi kirjaniku Stig
Claessoni romaan „Sina
maga, mina pesen nõud”.
Etendus algab kell 15.00,
Saue Kaubakeskuse eest
väljume kell 12.00. Hind
19 eurot, maksta saab kuni
19. oktoobrini.
Seltsingud
◊ 25. september kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine, külas Tõnu Urva.
◊ 2. oktoober kell 15.00
seltsing Bereginja koosviibimine.
◊ 6. oktoober kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

Huvikeskuse ringides on veel vabu kohti

Täiendav registreerimine ja
lepingute sõlmimine E-N kell
12-18 Saue Huvikeskuses
(ruum 124 kooli fuajees).

ÕPILASTELE
◊ Loodusteaduse huviring
3.-6. klasside õpilastele
◊ Animatsiooni ring koos-

töös MTÜ-ga Nukufilm
Lastestuudio
◊ Meisterdamine
◊ Skulptuur ja pisiplastika
◊ Üldkehaline ettevalmistus

◊
◊
◊
◊
◊

TÄISKASVANUTELE

Rahvakultuur

Tants ja liikumine

Täiskasvanute kunstikursustele on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.

Rahvatants
◊ Saue Simmajad segarühm
ja naisrühm. Juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
+3725078758
◊ Saue Kägara naisrühm.
Juhendaja Elena Kalbus, tel
+37251944767

Linetantsu treeningud Saue
Gümnaasiumi saalis
Vesiaeroobika Saue ujulas
Info ja registreerimine huvikeskus@saue.ee, tel 6595 009.
Vaata ka Saue Huvikeskuse
kodulehte sauehuvikeskus.ee
ja FB lehte.

Kunstistuudio
◊ Keraamika
◊ Savituba peredele

Tekstiil ja taaskasutus
Joonistuskursus
Klaasisulatuskursus
Õlimaalikursus
Fotograafia ABC

Rahvamuusikaansambel Saue
Kapell. Juhendaja Reet Jürgens, tel +372 5223635
Saue Segakoor. Dirigent Elviira
Alamaa, tel +3725225359

ILSE TABUR
MEERI APS
RENADE
VAGANOVA
RENATE VAINO
LIIDIA-RENATE
LANGE
LEONTI
VLASENKO
LUULE ARRAK
ARMAND NAGEL
KALJU HEINVEE
LEA MAURER
HEINRICH
SALUMETS
VALENTIN
ALLIKVEE
ANTONINA
GORDIEVITŠ
ASTA EITSPUU
PILVI-HELENE
JOALA
ILMAR KALLAS
PEETER ZOOVA
ILME POOBUS
ESTER KOMBE
REIN SALUVERE
LINDA VIIDAS
ELENA LIIVAOTS
JELIZAVETA
KOMKOVA
ERIKA KUNINGAS
AINO-ELFRIEDE
LAUK
GERDA LOBJAKAS
NATALIA
KOROBANOVA

Palju-palju õnne!
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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 puhast u s t . Te l 5 8 8 8 0 9 9 9 ,
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.

Lõikan hekki, saetööd, võsalõikus aedades. Tel 55547291.

Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.

Ostan

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.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel 5640109.

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Müün

sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.
LIIV, KILLUSTIK, MULD,
ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue vallas,
Tallinnas ja lähiümbruses kuni
50 km. Tel. 5079362.
Küttehooaeg on kohe ukse
ees! Saue Puit müüb puitbriketti ja 8mm pelleteid. Telefon 5065937, 5079267.

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Küttepuud- lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.

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.

Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 20 eurot/m3
sisaldab laadimist. Transpordi
tellimise võimalus. Info tel
55581673 või www.jalteko.ee.
Alates 6 m3 hind 15 eurot/m3.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,

Müüa kasutatud korralikud
terasradiaatorid TÜÜP 11

külgühendusega ning kahepoolne siseuks mõõdus 203 x
43, üks pool kaetud metalliga.
Telefon 5231332.

Kinnisvara
Mesila Kinnisvara otsib kliendile 1-2-toalist korterit. Oodatud kõik pakkumised! Tel
56354402.

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

Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.
Laagri Rimis naisteriiete müügiga tegelev kauplus Anymoda
otsib osalise tööajaga rõõmsameelset klienditeenindajat.
Töö sobib hästi üliõpilasele.
Lisainfo tel 55642752 või
anymoda2015@gmail.com.
Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see ...
Sügav kaastunne Sulle, kallis
Kersti,
armsa õe
PIRET HABILAINENI
kaotuse puhul
Anu, Andra, Riina ja Ingrid

KUNDALINI JOOGA KURSUS
ALGAJATELE
28.09.-07.12.2015
E kell 17.45-19.15
Saue saalis (Pärnasalu 31)
Info ja registreerimine
kundalinijooga.weebly.com
5282511 või
evelysokk@gmail.com

Südamlik kaastunne perekond
Telliskivile
ema ja vanaema
SALME TELLISKIVI
surma puhul.
Teie leina jagavad naabrid Aime
Uusmaa, Rutt Voor, perekonnad
Vestberg ja Laan
Avaldame sügavat kaastunnet
Meelis Telliskivile perega
vanaema
SALME TELLISKIVI
03.04.1918-12.09.2015)
kaotuse puhul
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus

Karateklubi Kimura
Shukokai võtab
algajaid trenni.
Nii poisse kui
tüdrukuid alates
7. eluaastast.
Trennid toimuvad
teisipäev ja neljapäev
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.

Ootame kõiki endisi Harju EPT RTB töötajaid asutuse
loomise
40. aastapäevale pühendatud üritusele.
Saame kokku 1. oktoobril kell 17.00 Tammevana
pubis Sauel.
Kontakt 56486710, Jaan; 56619164, Liide.

Saue Kristlikus Vabakirikus algab 18. oktoobril kell
12.00 leerikool. Õpime tundma kristlike tõdesid ja piiblit.
Leerikooli lõpetanutel võimalus lasta end ristida ja liituda
kogudusega.
Täpsem info telefonil 56957848;
erkikuld@gmail.com.

Jumalateenistused oktoobris
Saue kirikus
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi
ega talv, päev ega öö. 1Ms 8:22

Pühapäev, 4. oktooberkell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.
Lastele pühapäevakool.
Pühapäev, 11. Oktoober kell 13
Lõikustänu püha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel. Muusikaga teenib
Oleviste koguduse naiskoor

Irma Vaiklo juhatusel.
Pühapäev, 18. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Lastele pühapäevakool.
Pühapäev, 25. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Teated ja reklaam
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