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Sauelane
peab pidu ilmast hoolimata
Saue Sõna

K

üll sai palutud ja
loodetud, et Saue
linna 23. sünnipäeval ja kolmandal kohvikutepäeval vihm olemata jääks, kuid
paraku said mitu suuremat
sahmakat kaela ja väiksemat tibutamist tunda nii 31
kohviku-töötoa pidajad kui
külastajad ja õhtused peolised.
Seda suurem oli rõõm
Saue linna elanike üle. Ei
jäänud kohvikud avamata,
külastajad tulemata ja pidu
pidamata, s e s t s auelane
peab pidu ilmast hoolimata
- kummikud jalas, keep üll,
vihmavari pea kohal ja rõõmus meel kaasas. Või lihtsalt
rõõmsa meelega läbimärjana
ilma trotsides!
Päev aga oli imevahva ja selle
tegite toredaks just teie ise.
Aitäh teile kõigile! Muljed sünnipäevast ja kohvikutepäevast
jätkuvad lk 6 ja 7 ning Saue
Sõna 9. septembri numbris.

Siin nad on - meie kodukohvikute pidajad

Ilma tõttu Sauel pidu küll pidamata ei jää

Saue Sõna nr 15 (468)
26. august 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 9. september

Montemarciano segakoorilt jäi linnale mälestuseks keraamiline
seinapilt, mille võttis vastu linnapea Harry Pajundi

Sõbrad Inčukalnsist kinkisid linnale sünnipäevaks vahvad puravikud

Peo lõpetas Tanel Padar & The Sun. Fotod: Anu Veersoo, Rasmus
Miikael Puusepp ja Sirje Piirsoo

Linnaelu

Saue Sõna 26. august 2016

2

Alexela avab aasta lõpuks Saue tanklas poe
Norbert Kaareste
Alexela kommunikatsioonijuht
Käesoleva aasta suvel ostis
Alexela Saue linnas Sooja
tänaval asuva tankla. Tänaseks on tankla olnud Alexela
nime all juba kuu aega, tankla
arengutest annab ülevaate
Alexela Oil juhatuse esimees
Ain Kuusik.
„Saue tankla ostuga on Alexela esimene tanklakett Harjumaal, mis katab kogu Tallinna
ringtee – meil on olemas nüüd
tanklad Paldiskis, Keilas, Sauel,
Sakus, Jüris ja Lool. Saue linnas
otsisime sobivat kinnistut pikka
aega, mistõttu haarasime kohe
võimalusest kinni, kui Sooja 2a
tankla Sami aiatehnika kaupluse vastas Erimell läheduses
müügile tuli. Teame oma kogemusest, et kui linnas kasvab
tanklaketti kuuluvate tanklate
arv, kasvab ka hinnakonkurents,
mis on muidugi oodatud uudis

Alexela on juba renoveerinud tankla sisseseade Sooja tänaval - uued
tankurid, parandatud asfalttee - ning likvideerinud silmariivanud nõukogude-aegsed mahutid. Foto: Sirje Piirsoo

Alexela Oil AS kuulub Alexela
Gruppi ja on aus eestimaine
tanklakett. Ettevõtte 71-st
tanklast on automaattanklaid 21. Vanima eestimaise
tanklaketina (aastast 1993)
ollakse tööandjaks enam kui

sajale inimesele üle Eesti.
Alexela tanklad kannavad
märki „AUS KÜTUS“, mis
kinnitab, et Alexela tasub
riigile kõik maksud, täites nii
oma kohustusi Eesti ühiskonna ees.

Uus auto- ja
jalgrattaparkla ootab avamist
Riho Rüüson
Ehitus- ja
planeerimisvaldkonna juht
Möödunud aasta augustikuus
esitas Saue Linnavalitsus SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse Ühtekuuluvusfondi projekti „Tõkke tn 1
pargi ja reisi parkla rajamine
Saue linna“ rahastamiseks, mis
15. detsembril 2015 rahuldati.
Projekti kogumaksumus oli
289 548 eurot, millest 79%
moodustas fondi toetus ja 21%
taotleja omafinantseering.
Projekti üldine eesmärk oli
Saue raudteepeatuse parem
ühendamine muude transpordiliikidega. Projekti käigus
rajati 39-kohaline autoparkla
ja 20-kohaline jalgrattaparkla
koos külgneva kergliiklus- ja
juurdepääsuteedega. Mõlemad
parklad on turvatud reaalajas
jälgitavate ja salvestavate kõrglahutusvõimega kaameratega.
Jalgrattaparklas on muuhulgas viis innovatiivset nutilahendusega kohta. Need kohad
toimivad tasuta numbril sisse
helistades. Tegemist on Saue
linna mõistes eksperimendiga,
kuna reaalne kasutussagedus

Uues jalgrattaparklas on muuhulgas viis innovatiivset nutilahendusega
kohta. Foto: Sirje Piirsoo

ja lisavajadus selgub alles ekspluatatsiooni käigus.
Projekti käigus on plaanis
paigaldada veel kaks rongiliikluse reaalaja infotahvlit: üks
perroonile ja teine endise raudteejaama juurde viiva asfalteeritud teelõigu lõppu. Selle tegevuse viib ellu AS Eesti Raudtee,
hetkel on läbiviimisel üleriiklik
hange. Projekti lõplik kaante
vahele köitmine võib seetõttu
viibida veel kuni pool aastat.
Objekti pidulik avamine on
plaanitud 30. augustil algusega
kell 12. Oodatud on kõik huvilised ja tulevased heaperemehelikud kasutajad.

Täname kõiki projektis osalenud lepingupartnereid:
◊ Verston Ehitus OÜ: tee-,
üldehitus- ja elektritööd;
◊ Bikeep OÜ: jalgrattaparkla
ehitus ja valvesüsteemi
paigaldus;
◊ SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ: omanikujärelevalve.
◊ Personaalne tänu Olaf
Jaaskale, Kristjan Linnule, Sulev Puumeistrile
ja kaasrahastaja projektikoordinaatorile Aivi Allikmetsale.

Saue Sõna

jätkab haldusjuhina samas
asutuses.
Kalev Israeli kontaktandmed:
telefon 6790 185, e-posti

aadress kalev.israel@saue.ee.
Kabinet asub Saue Linnavalitsuse hoones Tule tn 7 teisel
korrusel.

kütusele müügil ka lai valik
esmatarbekaupu ning isuäratavad ja tervislikud eined:
supid, pastad ning ka harjumuspärane burger ja hot-dog.
Seda kõike saadab aga meie
kiirelt valmiv, värskete kuumade jookide valik. Et saada
aimu plaanide suurusest,
tasub võimaluse korral läbi
sõita Keilast, kus on juba üle
aasta tegutsenud meie üks
populaarsemaid PAUS tanklakohvikuid.
Saue inimeste jaoks tähendab plaanitav, et linna tekib
kvaliteetne ja pea ööpäev läbi
avatud kohvik-pood, kust on
võimalik meelepärasel hetkel
kiire eine võtta või hädavajalik
soetada. Kutsun ülesse kõiki
Saue inimesi külastama meie
tanklat - Alexelas tankides
toetad Eesti sporti ja kultuuri,
sest Alexela on kultuuriministri
poolt pärjatud tiitliga „Aasta
Kultuurisõber 2015“.“

Laia tervise- ja ilutoodete
valikuga BENU apteek avas
Sauel uksed
Jan Jõgis-Laats

Linnavarahalduse juhataja Kalev Israel
1. augustist juhib Saue Linnavarahaldust Kalev Israel.
Senine juhataja kt Henn Vaher

Saue elanikele.
Kindlasti on meil veel pikk
maa minna, et aina laiem hulk
sauelasi teaks Alexela tankla
olemasolust. Oleme juba renoveerinud tankla sisseseade
- uued tankurid, parandatud
asfalttee - ning likvideerinud
silmariivanud nõukogude-aegsed mahutid. Et rohkem välja
paista, paigaldasime Sooja
tänava äärde suure hinnaposti
ja piirame ka tanklaesist haljastust, et meie tankla rohkem
linnainimeste vaatevälja satuks.
Lisaks plaanime selvepesula
rajamist koostöös AS-iga Ühisteenused - nii oleks Saue linnas ka esimene „linnapesulad“
selvepesula.
Järgmise suure sammuna
tahame renoveerida ka tanklapo e, tuue s Saue linna
Alexela PAUS tanklakohviku
kontseptsiooni. See tähendab,
et edaspidi on Alexela Saue
tanklas lisaks kvaliteetsele

Juulis avas Sauel uksed uus
BENU apteek, mille avaras
müügisaalis on käsimüügiravimite kõrval väga lai valik
apteegikosmeetikat ja veterinaarravimid lemmikloomadele, apteek on avatud ka
laupäeviti.
„S au e G r o s si BENU
apteegis on saadaval üle
3000 erineva toote, alates
retseptiravimitest ja avariiulitelt mugavalt leitavatest
käsimüügiravimitest kuni
mitmesuguste iluhooldustoodete ja veterinaarravimiteni,”
lausus BENU Saue apteegi
proviisor Heret Liinve.
Avaras müügisaalis on
riiulitel kõrvuti käsimüügiravimitega lihtsasti leitavad kõik
kodusesse apteeki vajaliku,

sh plaastrid ja muud haavahooldustooted ning desinfitseerimis- ja kaitsevahendid.
Uuest apteegist leiab
ka väga laia valiku naha- ja
juuksehoolduskosmeetikat.
“Üha enam tarbijaid on harjunud mõttega, et just tema
naha ja juuste jaoks sobivad
iluhooldustooted leiab apteegist ning seetõttu pakume
nüüdsest ka Sauel hinnatud
kaubamärkide tooteid,” märkis proviisor Liinve.
BENU apteek asub Grossi
toidupoega samas hoones
aadressil Pärnasalu põik 1b.
Apteek on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-20 ning
laupäeviti kella 10-16.
BENU Grossi apteegi telefoninumber on 670 3020 ja
e-posti aadress benu.5208@
benu.ee. Foto: Kristi Jõesaar
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 10.
augusti istungi päevakorras
oli 13 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuse laagrite osalustasud
2017. aastaks osaleja kohta:
Pivarootsi kunstilaager 200
eurot, linnalaager 100 eurot,
kevadlaager sotsiaalsetes
raskustes noorte toetamiseks tasuta.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuse ringide nimekirja ja
kuutasud alates 1. oktoobrist 2016.
◊ Kinnitas Saue Huvikeskuse
õpilasringide ja täiskasvanute kursuste tasud 2016.2017. õppeaastaks.
◊ Määras hooldaja kahele puu-

Ringide kuutasud Saue
Noortekeskuses

Õpilasringide kuutasud
Saue Huvikeskuses

Täiskasvanute kursuste
tasud Saue Huvikeskuses

◊

Nimetus
Tasu
muusikaring
12 eurot
käsitööring
12 eurot
kitarriring
30 eurot
kunstiring
12 eurot
matkaring
12 eurot
DJ-klubi
12 eurot
multimeediaring 12 eurot

Nimetus
showgrupp
Vikerkaar
keraamika
meisterdamine
joonistamine ja
maalimine
skulptuur ja
pisiplastika
käsitööring
Pitsid-satsid
üldkehaline
ettevalmistus
loodusteaduse
huviring

◊ joonistamine
30 eurot kuus
◊ maalimine
35 eurot kuus
◊ taaskasutus
8 eurot kord
◊ vesiaeroobika
50 eurot 10 korra pilet,
6 eurot ühe korra pilet
◊ keraamika
9 eurot kord
◊ savitoa perepilet
12 eurot kord
◊ portselanmaalimine
6 eurot kord

◊

dega isikule.
◊ Määras tugiisikuteenuse
kuuele lapsele.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust
kogusummas 766 eurot 13
abivajajale ning perioodilist
sotsiaaltoetust viiele.
◊ Otsustas maksta erandkorras

Hansabuss läheb üle
ühiskaardile
Saue Sõna
Alates 1. augustist 2016 toimivad Tallinn-Saue bussiliinil 191
maksevahendina ühiskaardid
(roheline kaart).
Saue linna juunior, seenior
ja sooduskaardid kehtivad bussiliinil 191 paralleelselt ühiskaardiga kuni 1. novembrini
2016.
Kõik Saue linnas täna olemasolevad sõidusoodustused

põhikoolide, gümnaasiumide
ja kutseõppeasutuste (v.a keskhariduse baasil kutse omandajad) õpilastele, pensionäridele
ja töövõimetuspensionäridele,
keskmise ja raske puudega
16-aastastele ja vanematele
isikutele, kõrgkooli üliõpilastele vanuses kuni 26 eluaastat
(kaasa arvatud) ning kolmeja enama alaealise lapsega
vanematele jätkuvad pärast 1.
novembrit 2016.

Tasu
16 eurot
12 eurot
12 eurot
10 eurot
14 eurot
16 eurot
8 eurot
10 eurot

◊

◊

sünnitoetust ühele perele.
Lubas abilinnapea Andres
Kaarmanni puhkusele 18.25. august (k.a).
Määras kehtestatud detailplaneeringu alusel moodustatud katastriüksustele
aadressi ja maakasutuse
sihtotstarbe: Tule tn 25,
tootmismaa; Salu tn 2a
tootmismaa; Salu tn 4
tootmismaa; Salu tänav T3
transpordimaa.
Määras Uduri katastriüksuse
jagamisel moodustavate
katastriüksuste aadressi ja
maakasutuse sihtotstarbe:
Väljaotsa tn 7 elamumaa;
Väljaotsa tn 9 elamumaa.
Väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks
Tammelehe tn 35.

Detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik tutvustamine ja
arutelu
Saue Linnavalitsus
Saue linna Kütise tn 4 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine ja arutelu
toimub 5. septembril 2016
algusega kell 17.30 Sauel
Tule tn 7 linnavalitsuse hoone
3. korruse saalis.
Detailplaneering haarab
Saue linna keskuses paiknevat
kinnistut Kütise tn 4 sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste
maa 50% ja ärimaa 50%.
Kinnistu pindala on 2291m².

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevast maa
sihtotstarbest lähtudes seada
kinnistule uus hoonestusõigus kuni 3-korruselise hoone
rajamiseks, lisaks soklikorrus
hoonealuse parkimise paigutamiseks ning anda tehnovõrkude, liikluskorralduse
ja parkimise, haljastuse ja
heakorrastuse lahendus.
Koostatav detailplaneering
ei muuda kehtivat Saue linna
üldplaneeringut ja on kooskõ-

las üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruandega. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei
mõjuta negatiivselt lähiümbrust mahus, mis vajaks uue
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamist.
Vajadus erinevatest seadustest tulenevateks uuringuteks puuduvad.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavolikogu
18.02.2016 otsusega nr 99.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2016“
Saue Linnavalitsus
Alanud on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
vääriksid kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2016“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse
pidaja ja üldsuse lugupidamise
ning on oma töö ja isikliku ees-

kujuga oluliselt kaasa aidanud
noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning on
positiivselt mõjutanud piirkonna
hariduselu arengut.

Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised aunimetused:
1. aasta õpetaja;
2. teenekas õpetaja.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti
silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaist vaimad tulemused laste /
õ pila s te innus t amis el,
s aavutamaks paremaid
v õim e te ko ha s eid tule -

musi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel jms ning kes
on parimal moel koostöös laste perekondadega
toetanud ja soodustanud
laste / õpilaste kasvamist
ja arenemist, arvestades
nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide
töös, tut vustanud oma
töökogemusi töökohas või
väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse
lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt
15-aastase staažiga õpetaja
tegevust:
1. kes on oma töös laste /
õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste
/ õpilaste, lastevanemate,
kolleegide ning üldsuse
lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja / või
maakonnas.
Saue Linnavalitsusele võivad
ettepanekuid, soovitus- ja
toetuskirju konkursi kandi-

daatide kohta esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid,
haridusasutuste hoolekogud,
maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad,
mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 16. septembriks.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (www.saue.ee
Taotluste vormid)
◊ soovitus- või toetuskirjad kandidaadi töö ja tegevuse kohta.

Kultuur
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Janne Põlluaasa Hõbediplomid
Harjumaa Noorte
veeteemaline
Puhkpilliorkestrile
püsinäitus
Laulasmaa spaas

Sirje Piirsoo
Kuigi sauelased on Laulasmaa
spaa omaks võtnud - tihti on
kuulda ütlust, et käisin Laulasmaa spaas või lähen sinna - on
juulikuust alates vee- ja saunamõnude nautimisel kodune
lisaväärtus juures.
Sauelase Janne Põlluaasa
(pildil) veeteemalistest fotodest
on saanud püsinäitusena spaa
interjööri osa. Seintel ripub 14
väiksemat fragmenti fotodest
ja kolm originaalsuuruses pilti,
igaühel oma lugu ja imepärane
nägu.
Janne räägib, et näituse
lugu sai alguse möödunud
aasta oktoobris, kui spaa üks
omanikke ilmselt Janne fotosid
Janne Põlluaas on sündinud
Tallinnas 1969. aastal, elab ja
töötab Sauel. Tema lapsepõlvesuved möödusid Laulasmaal
mere ääres ja maal vanaema
juures. Sealt kasvas kiindumus
mere ja looduse vastu.

internetis näinuna tegi talle
ettepaneku teha Laulasmaa
spaasse oma vee-teemalistest
piltidest püsinäitus.
Janne on Laulasmaal palju
pildistanud. Nii ongi valdav osa
püsinäituse fotodest sealtkandist.
Et veefotod on interjööri osa,
oli vormistus - raamimine-klaasimine - samuti väga tähtis, et
kõik omavahel kokku kõlaks.
Janne ütleb, et koostöö tellija ja disaineriga oli tihe ning
vägagi põnev: „Minu jaoks
täiesti uus kogemus, mis
andis väga positiivse emotsiooni.“ Ja just seetõttu saigi
kõik täpselt selline nagu peab.
Foto: Sirje Piirsoo
Täna on Janne professionaalne
maastiku- ja aiakujundaja, kuid
fotograafia on aegamisi muutunud rohkem kui hobiks. 2012.
aasta vahetusel oli tal loodusfotode näitus „Lõputa maailm“
Saue Linna Raamatukogus.

Saue
Segakoor
ootab uusi
lauljaid
Saue Segakoor
kutsub uusi lauljaid kõikidesse
häälerühmadesse.
Ootame teid
ettelaulmisele 5.
septembril kell
19.00 Saue lasteaia saali.
Lisateave koori
dirigendilt Elviira
Alamaalt telefonil 522 5359.

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester saavutasid
rahvusvahelisel konkursil hõbediplomid. Foto: Kristiina Liivik

Kristiina Liivik
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri juhatuse
esimees, projektijuht
Bratislavas toimus 24.-27.
juulil III rahvusvaheline muusikafestival, millel osales kokku
15 kollektiivi: kaheksa koori,
viis orkestrit ja kaks ansamblit. Ühtekokku enam kui 500
muusikut üheksast riigist:
Indoneesiast, Valgevenest,
Lätist, Hiinast, Hispaaniat,
Serbiast, Ukrainast, Kreekast
ja Eestist.
Kuulata sai rahvapillide
orkestreid, ansambleid, puhkpilliorkestreid, noorte-, laste-,
nais- ja segakoore (www.choral-music.sk).
Eestist osales festivalil
koguni viis kollektiivi: Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester,

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester,
Tapa Puhkpilliorkester, Arsise
Käsikellade Ansambel ja lastekoor Ritsik Võrust.
Eesti keel kõlas hommikusöögi ajal ja igas kontserdipaigas. See lõi festivalil eestlastele
kohe sooja ja koduse tunde.
Festivalil võistlesid koorid
ja orkestrid erinevas kategooriates ja vanusegruppides.
Konkurssi hindas 6-liikmeline rahvusvaheline žürii 100
punkti süsteemis.
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri mõlemad kollektiivid
olid väga tublid ja saavutasid
hõbediplomid. Täname eriliselt meie dirigente Harry Illakut ja Grett Semidori.
Konkursi Grand Prix võitis
Arsise Käsikellade Ansambel.
Lisaks kontsertidele külas-

tasime Driny soolakoopaid,
milleks pidime alustuseks 35kraadises kuumuses pool tundi
jalgsi mäkke ronima. Leevenduseks oli koobastes jahe ja sai
taastada jõudu tagasiminekuks.
Bussireis oli üle 3500 km
pikk ja sündmusterohke. Läbisime viis riiki. Kõikjal oli soe ja
paistis päike.
Kõige rohkem tegi rõõmu
fantastiline seltskond. Kõik
muusikud, õpetajad, dirigendid,
korraldajad ja abilised andsid
reisil endast parima. Täname
meie bussijuhte Tiitu ja Monikat.
Suur tänu meie reisi toetajatele: Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp, Saue linn,
HOL, Raasiku, Loksa ja Kiili
vald ning kõik lapsevanemad.
Kohtumiseni uutel kontsertidel ja ilusat algavat muusikarohket hooaega kõigile!

Ugala teatri etendus
„Moraal“ Saue kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
Ugala teatri noortelavastus
„Moraal“ etendub Saue Kontserdisaalis 7. oktoobril kell 19.00.
Noortelavastus „Moraal“,
žanrimääratlusega musical lecture, heidab humoorika pilgu
teismeliste ajusagarate vahele,
püüdes aru saada, milline on siis
ikkagi see „päris teismeline”?
Muusik, kaks näitlejat,
30 rolli, poolteist tundi raju
andmist, mille lõpus näitlejad on endast kõik andnud ja
publikul on tunne, nagu oleks
külastanud rock-kontserti.
Laval on kaks näitlejat, kes

toovad vaatajateni üle 30 erineva tegelaskuju - Adeele Sepp
ja Rait Õunapuu. Muusikaliselt
toetab neid ansamblist KaliBriis
ning vonKuusk tuntud muusik ja helilooja Kaarel Kuusk.
Provokatiivse noortemuusikali
laulusõnad on eesti keelde tõlkinud tuntud Eesti räppar MC
Lord ehk Mart Rauba.

Seda Taani teatrirühmituse
Mungo Park loodud provokatiivset teatriteksti on mängitud suure
eduga paljudes Euroopa riikides.
Selles lavastuses ei aeta
ümmargust juttu. Siin öeldakse otse, tehakse puust ja
punaseks ja räägitakse asjadest nii, nagu need on. See
pole sul mingi Lutsu „Kevade”!

NB! Lavastuses kasutatakse
strobovalgust. Lavastus ei
sobi alla 14-aastastele vaatajatele.
Piletid hinnaga 11 ja 14 eurot
müügil Saue Huvikeskuses

(Saue Gümnaasiumis ruum
124) E-N 15.00-18.00
Etendus on ühes vaatuses ja
kestab 1 tund ning 30 minutit. Esietendus Viljandi Lennukitehases 27. jaanuaril 2016.
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Kuhu see suvi kadus?
Sirje Piirsoo
Parafraseerides laulusõnu, siis
kord iga suvi saab otsa. Ja kui
suvi lõppema hakkab, on käes
1. september, mil algab kool.
Mis võiks olla kooliaasta alguse
eelses lehes paslikum, kui rääkida õpetajast ja õpetajaga.
Saue Gümnaasiumi vene
keele õpetaja Jelena Laanjärv
(pildil) on pärit Hiiumaalt,
lõpetanud keskkooli Kärdlas.
Kui talt uurida, kuidas jõudis
ta õpetajaameti juurde, arvab
ta, et tegelikult ta ei jõudnudki,
vaid amet leidis tema.
Õpetaja Laanjärv meenutab
tänulikult Kärdla kooli tollast
direktorit Rein Väljast, kes
temas õpetajaainest nägi ja siis,
kui koolist puudus algklassiõpetaja, ta tundi saatma andis.
Samas ise ta ei tundnud, et
tahaks õpetaja olla, kuigi oli tihtipeale õhtupoolikul pärast kooli
kodus suure soojamüüri kriidiga
täis kirjutanud. Küll puhtaks
pühkinud, kuid kriidijäljed jäid
ikka paistma, et ema aru saaks,
mis mängu mängitud oli.
Tegelikult tahtis õpetaja Laanjärv hoopis arstiks õppida, aga
koduse Hiiumaa lapsena tundus
Tartu tema jaoks nii kauge olevat
ja mõte sellest, et igal nädalavahetusel ei pruugi koju saada, nii
pelutav, et jättis mõtte katki.
Aga Kärdla kool vajas vene
keele õpetajat ja õpetajaks sai
õppida Tallinnas - nii õpetaja
Laanjärvest õpetaja saigi. Ei
ole ta ise päevagi oma otsust
kahetsenud ja usun, et võitnud

Jelena Laanjärv on pälvinud
aasta Harjumaa õpetaja ja
aasta Eesti õpetaja tiitli. Tänavu
kevadel toimus Tallinnas X
rahvusvaheline vene keele kui
võõrkeele õpetajate teaduslikpraktiline konverents, millel
Eestimaa vene keele ja kirjanduse õpetajate assotsiatsioon
andis kätte Aleksandr Puškini
preemiad. Jelena Laanjärv sai
preemia nominatsioonis „Vene
keel kui elutöö“.
Jelena Laanjärv juhib Harjumaa vene keele õpetajate sektsiooni ja on Saue kooli õpetajate ametiühingu eesotsas.

Mida arvavad lapsevanemad?
Saue Gümnaasiumi 2016.
aasta ühe lõpuklassi klassijuhataja oli Jelena Laanjärv,
kes oli oma klassiga koos
kaheksa aastat ja andis väga
suure panuse nende noorte
arengusse. Igaüks teeb ja ajab
oma asju, nagu õigeks peab.
Mõni annab endast rohkem
kui teine. Õpetaja Laanjärv

kannab endas ülevaid aateid
ja elas alati kogu südamega
noorte käekäigule kaasa, aitas
seal, kus tarvis, ning rõõmustas edusammude ja raskuste
ületamise puhul. Mitte ainult
aineõpetajana ei andnud noortele teadmisi, vaid ta õpetas
neile ka põhimõtteid ja tarkusi,
milleta elus läbi ei saa.

on kõik need paljud õpilased,
kellele ta aastate jooksul on
vene keelt õpetanud või klassijuhatajaks olnud.
Meditsiini aga sai nõukogude aja lõpus ülikoolides
õppida kaks ja pool aastat
täie rauaga - koolitati ju naisüliõpilasi sõja kartuses rindele
meditsiiniõdedeks.

ukrainlane ja teine kodune keel
oli ukraina-vene segakeel ning
suved veetis ta Ukrainas vanaema juures.
Vene keele õpetajana tööle
asus Jelena Laanjärv juba
ülikooli neljandal kursusel
Pirita-Kose sanatoorses internaatkoolis, kus ta kohe ka 8.
klassi juhatada sai. Ise nimetab
ta kahte aastat sealses koolis
korralikeks ristseteks.
Kärdlasse tagasi pöördus

Miks just vene keel?
Õpetaja Laanjärve isa on

Jelena Laanjärv 1988. aastal pärast ülikooli lõpetamist.
Asus õpetama vene keelt ja oli
7. klassi juhataja.
Raske klass oli, klassijuhatajaid vahetus tihti. Õpetaja Laanjärv meenutab tooliga kõikuvat
poissi, kes lubas, et aasta lõpuks
on ta läinud. Ei olnud. Klass kutsus ta hoopis tagasi vaid klassi
juhatama, kui ta lapsehoolduspuhkusele jäi. Nii ta siis klassi
juhataski, laps kaasas.
Saue Gümnaasiumise tuli
Jelena Laanjärv 1997. aastal.
Teatud määral olude sunnil,
kuna abikaasal ei olnud enam
Hiiumaal tööd. Algus oli raske,
mitte Saue kooli tõttu, vaid
suure elumuutuse tõttu: võõras
koht, algne kodu Keilas, väike
laps lasteaias. Mis aga ei tapa,
teeb tugevaks.
Õpetaja Laanjärv ütleb, et
õpetajaks kasvas ta tegelikult

Kooli garderoobi uus nägu
Saue Sõna
Suve jooksul on Saue Gümnaasiumi fuajee hoopis õhulisema
ja avarama ilme saanud. Koolihoone osaline renoveerimine
kaotas kooli vestibüülist poolkõrgete seintega algupärased
garderoobiboksid, mis lammutati. Alles jäi vaid peasissekäigust vasakule poole jääv
garderoobide tagasein.
Vestibüül sai uue keraamilistest plaatidest põranda ja ripplae.
Põrandaplaadid on karedapinnalised, libisemiskindlad ja kergesti
hooldatavad, värvitoon on kooli
üldilmest lähtuvalt helebeež,
helehall ja roheline. Valgustitega
on kujundatud kaasaegne, tavapärasest erinev triibuline laemaastik.
Garderoob on sisustatud
lahtiste garderoobinagidega,
mis on erineval kõrgusel. Madalamad on mõeldud noorematele
õpilastele. Ühtekokku on garderoobis 887 nagikohta. Üleriiete

Garderoobibokside asemel on kooli fuajee nüüd sisustatud lahtiste garderoobinagidega

Kooli staadioni jalgpalliväljak sai suve jooksul uue kunstmurukatte ja
uued jalgpalliväravad. Jooksuradadele paigaldati uus kummikattekiht.
Fotod: Sirje Piirsoo

all on paik jalatsitele.
Garderoobis olnud liimpuitpingid demonteeriti, puhastati,
lihviti, kaeti heledatoonilise mati
mööblilakiga ja paigaldati tagasi
samasse asukohta.Fuajees olevatelt betoonpostidelt on neid katnud puitplaadid eemaldatud ja
postid ise interjööriga sobivasse
tooni värvitud. Lisaks garderoobi
renoveerimisele valmis kooli kolmandal korrusel kahest suurest
klassiruumist ja nende vaheruumist kolm klassiruumi.
Linnapea Harry Pajundi sõnul
tingis garderoobi renoveerimise ja
klassiruumide ümberehituse ühest
küljest see, et õpilaste arv koolis
kasvab ka algaval õppeaastal ja oli
vaja leevendada ruumiprobleeme.
Teisest küljest vajas kooli vestibüül
hädasti värskendust, millega koos
lisandus uus ventilatsioonisüsteem
poiste tööõpetuse klassi ja garderoobiga külgnevatesse kabinettidesse. Garderoobi pidulik avamine
31. augustil kell 13.

Sauel, ja kiidab koolis valitsevat õhkkonda, konfliktivaba kollektiivi ning suhtumist lastesse,
neist hoolimist ja muidugi kooli
kõrget taset. Ise ta õpetab vene
keelt 5.-12. klassini - täiskomplekt, nagu öeldakse.
Siiani algas vene keele
õpe Saue Gümnaasiumis 6.
klassist. Eelmisel aastal tegi
kool eksperimendi ja pakkus
vene keelt 5. klassis tasulise ringitunnina, mis oli väga
populaarne - suisa 37 soovijat.
Tänavu on igas 5. klassis vene
keele sissejuhatav kursus. Õpetaja Laanjärve sõnul õpitakse
tähti, hääldust, foneetikat.
Lapsed saavad ettekujutuse,
millise keelega on tegu.
Et keel selgeks saada, tuleb
rääkida ja veel kord rääkida. Et
õpikud on elukauged ja arvutit
kasutavad lapsed niigi palju,
valmistab õpetaja Laanjärv ise
mänge. Samas kostab ta, et ei
saa elukaugeks jääda, ja räägib
tunnustavalt vene keele digi-õpikust, mis oleks lastele huvitav.
Õpetaja Laanjärv on veendunud, et lapsi ei saa hinnata
ühe mõõdupuu järgi - kujundlik
hindamine võiks laieneda esimesest aastast viimaseni. Ja ta
arvab, et iga aastaga muutuvad
suved lühemaks. Augustis lähevad mõtted koolile, sest ta ju
armastab oma tööd. Tänavu on
jälle uus viies klass juhatada loodab, et orienteerub kiiresti
ümber, kuna juunis lõpetas
ta eelmine klass Sauel gümnaasiumi, ning et tuleb tore ja
põnev aasta.

Kooliaasta
avaaktus Saue
Gümnaasiumis
1.-12. klasside ühine kooliaasta avaaktus toimub neljapäeval, 1. septembril, kell
12.00 kooli staadionil.
◊ 2.-11. klasside õpilased
kogunevad kell 11.45
koduklassi.
◊ 1. ja 12. klasside õpilased kogunevad kell 11.30
koduklassi.
Õpilastel on kohustuslik
pidulik riietus, koolivorm,
kooli müts. Palume arvestada
riietumisel ilmastikutingimustega.

Koduklassid, klassijuhatajad
ja kabinettide numbrid www.
saue.edu.ee.
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Külas oli Montemarciano segakoor
Saue Sõna
Kui Saue Segakoor 2015.
aasta kevadel Montemarciano
segakoori San Cassiano kutsel Itaalias rahvusvahelisel
koorifestivalil osales, esitasid
sauelased Itaalia sõpradele
vastukutse külla tulla. Saue
linna sünnipäeva ja kohvikute
päeva ajal kauged külalised
Sauel viibisidki.
Itaallased majutusid peredesse - aitäh kõigile nii segakoorist kui mujalt, kes sõpru
võõrustasid ja neile neljal päeval kodusoojust pakkusid.
Montemarciano segakoor
andis Eestis oleku ajal kaks
kontserti, ühe neist Tallinna
Toomkirikus ja teise linna
sünnipäeval Saue jaanituleplatsil. Kaasa lõi Saue
Segakoor, üheskoos tuli ettekandele Verdi „Orjade koor“
ooperist „Nabucco“. Mõlemas paigas pälvis kontsert
tugeva aplausi.
Et 27 küllatulnust oli Eestis käinud vaid üks, kulgesid
päevad kiires tempos. Neisse
mahtus grilliõhtu koos rahvuslike mängude-tantsude ja
ühislaulmisega, ekskursioon
Tallinna vanalinnas, karaoke-

Kontsert jaanituleplatsil

Igatahes „Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole“ said Itaalia
sõbrad kiiresti selgeks

Toompeal jätkus uudistamist mõlemas suunas

Kontsert Tallinna PiiskoplikusToomkirikus. Fotod: Sirje Piirsoo

disko noortekeskuses, kohvikutepäev Sauel ja õhtune pidu
jaanituleplatsil, Keila-Joa lossi

ja pargi külastus, Pakri poolsaare pankrannik ja tuletorni
ronimine ning Padise kloostri

varemed.
Kuigi ilm soojamaa külalisi
kahel päeval ei soosinud ja

Väike fotomeenutus sünnipäevast

Eestimaa karmimat palet näitas,
olid neil silmad säramas, tuju
rõõmus ja emotsioonid laes.
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Lustlikud võistlused linna sünnipäeval
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
Teatevõistlustel linna sünnipäeval osales kuus viieliikmelist võistkonda. Kaks spordiala
olid meeskondlikud ja kahel tuli
kaasa lüüa individuaalselt.
Võistluste üldvõitjaks tuli
ET Burger (Morten, Oliver,
Johannes, Gerda, Elis), II koha
saavutas võistkond Saue Tšikid
(Siiri, Kairi, Kaisa, Mari, Marge)
ja III koha Linnaisad (Harry,
Valdis, Virko, Erki, Meelis).

„Koristaja tasu”
Liikuda tuli kogu võistkonnaga
ümber koonuse A3 paberitel
nii, et jalad maad ei puuduta.
Esimese võistluse kiiremad olid
Linnaisad, neile järgnesid Saue
Tšikid ja kolmandana jõudis
finišisse võistkond Karukerad.

„Prillikandja rõõmud”
Võistlejal olid peas topsidest tehtud prillid. Tal tuli maahokikepiga
litter saada läbi väravate ning liikuda ümber koonuse ja tagasi.

ET Burger sooritab etappi „Koristaja tasu“

Kiireim oli selles võistleja ET
Burgerist, II koht Saue Tšikkide
esindajale ja III koha saavutas
Linnaisade võistkonna liige.

finišisse ET Burgeri esindaja ja
kolmandana Karukerade võistkonna liige.

„Täpsus ja tasakaal”

Võistkond pidi vett edasi
andma lendava taldriku peal
seni kuni anum oli täitunud
märgitud piirini. Selle võistluse
võitis ET Burger, II koha saavutasid Linnaisad ja III koht kuulus võistkonnale Saue Tšikid.
Suur tänu osalejatele ja
palju õnne võitjatele!

Võistleja pidi liikuma selg ees
slaalomina, hoides lendava
taldriku peal kolme palli, viskama need korvi, seejärel sooritama lendava taldrikuga viske
üle korvi ning liikuma tagasi.
Täpsuses kõige kiiremad olid
Saue Tšikid, teisena jõudis

Saue Tšikid transpordivad vett

„Vee transportimises”

Kõige pisemate võistkond

LC Saue heategevusloterii
Mati Riimaa
LC Saue pressisekretär
On traditsioon, et LC Saue
korraldab Saue linna sünnipäeval heategevusliku loterii heade annetajate abiga.
Eelnevate aastate loteriidest
saadud vahenditega oleme
toetanud välisõppel käinud
noori, majanduslikult keerukas olukorras olevate laste
peresid ja olnud abis puudega lastele erivahendite
hankimisel.
Loterii toimus sellel aastal
koos kodukohvikute päevaga.
Uuenenud oli meie korraldajate
meeskond, mille eestvedajaks
esimene asepresident Urmas
Paisnik.
Linnarahva sooja suhtumise ja hea müügitöö tulemusena ning atraktiivse peavõidu toel õnnestus kõik 1000
piletit realiseerida. Seda vaatamata heitlikule ilmale. Võitvate piletite osakaal oli suur,
kokku loositi välja 730 võitu.
Peavõidu sai kohalik poiss,
5-aastane Lukas Oja.
Vaatamata pikale päevale ja
vihmahoogudele oli tore üritus!
LC Saue tänab kõiki toetajaid ja pileti ostjaid. Teie abiga
on kogutud 1000 eurot abiraha. Kogutud rahaga plaanime
jätkata eelmainitud tegevuste
toetamist.

Toetajaid ja pileti ostjate abiga kogus LC Saue 1000 eurot abiraha.
Foto: Sirje Piirsoo

Peavõidu, LC teleri andis Lukas Ojale üle LC Saue selle hooaja president
Harry Pajundi. Foto: LC Saue

Loteriid toetasid annetustega
ADVEN AS, AISIKO OÜ, ALEXELA OIL AS, ARCO AR, ARCO COLOR AS, ARCO TRANSPORT AS, AUTOKATTE OÜ, BALSNACK AS,
BISONTESOLAR OÜ, ELVES OÜ, ENDOORE PUHASTUS OÜ, ERITEX INVEST OÜ, ESTOMAR OÜ, FASSAADIPLAAT OÜ, FINEST STEEL
AS, FORS MV, HANSADOOR OÜ, HARJU ELEKTER AS, HÖRMANN EESTI OÜ, HYDROSCAND, ERATO OÜ, KEILA TARBIJATE ÜHISTU,
KULUKAUBANDUS OÜ, MAXIMA EESTI AS, MALLDISAIN OÜ, METAL EXPRESS OÜ, MIRA EHITUSMATERJALID OÜ, OILIKOM OÜ,
AUTOKESKUS OÜ, OLEREX AS, PAULIG GROUP AS, RECKHOLM OÜ, ROTOS KAUBANDUSE OÜ, SAMESTI METALL OÜ, SAMI AS,
SAUE AUTO AS, SAUE LINNAVALITSUS, SAUE LINNAVARAHALDUS, SAUE GÜMNAASIUM, SAUE EPT AS, SAUE RAUAKAUBAD OÜ,
REKARA EHITUS OÜ, SAUMER OÜ, SAUTEC AS, SPRINGMAR OÜ, STERA SAUE AS, TEKELSON OÜ, TOODE AS, TOP MARINE OÜ,
TRAKTORIÄRI OÜ, WAVIN ESTONIA OÜ, ÕLLENAUT OÜ.
Eraisikud: AADO LIBLIKMAN, AIDU ja KARME OTS, JAAN KALBUS, MEELIS NIIN, TOOMAS KULDERKNUPP

Vanem generatsioon
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Reis Kihnu
Virge Karu
Meie reis Kihnu algas ühel
natuke vihmasel suvepäeval. Esimene peatus oli Uku kivi juures,
kuhu tuli minna mööda kitsast
jalgrada. Möödasõitjale ei ole see
kivimürakas tee pealt nähtav.
Edasi viis tee meid Kernu
mõisa, mis on osaliselt renoveeritud ja kus toimuvad kontserdid ning teatrietendused.
Mõisas asub ka kohvik, pargis
püüdis pilku tiik rohkete vesiroosidega.
Jälle peab tunnistama,
et oleme sõitnud palju kordi
mööda Pärnu maanteed, keeramata kordagi sisse ilusa Kernu
mõisa juurde.
Järgmine koht, kuhu giid
meid juhatas, oli Ruunavere
puhkekompleks, kus asub
mälestusmärk vene rublale.
Kompleksis asuv Jüri Arraku
maal selgitab kohanime tekkelegendi ja on erinev kunstniku
tavapärasest stiilist. Tähelepanu köitsid veel püstkoda ja
vana kaev, mis renoveerimistööde käigus leitud.
Vana-Vigala mõisahoones
nägime vanimat Eestis olevat
kunstimälestist - seina sisse
müüritud reljeefid, mis leitud Pompei väljakaevamistelt
7-9-meetrise tuhakihi alt ja
19. sajandil Itaaliast Eestisse
toodud. Käisime Üksküllide

Kihnu memmed laulmas ja tantsimas. Fotod: Tiina Univer

matmispaigas mõisapargis
ja nägime kiriku juures eesti
sõjameeste mälestusele pühendatud kujusid, mis keerulistel
aegadel olid maa alla maetud.
Kiriku seintel on sõdades hukkunud meeste nimed ja selle
vitraažid on teinud nüüdseks
juba kuulus vitraažikunstnik
Lobanov õpipoisiaastatel.
Lavassaare raudteemuuseumist möödasõidul nägime
kitsaid rööpaid, mida mööda
kunagi rongid liikusid. Kiire tiir
ümber Pootsi mõisa ja oligi aeg
võtta kurss Munalaiu sadama

poole.
Sadamas ootas meid Kihnu
Virve ja saarel kaks kastiga
veoautot. Tee üle vee ei ole linnulennult kuigi pikk, aga tuleb
sõita ümber Manilaiu ja see
venitab sõidu tunnipikkuseks.
Jagunesime kahe auto vahel
ja romantiline sõit võis alata.
Esimene peatuskoht oli Kurase
baar kohvi ja saiakestega. Tuli
esimene tutvus kihnu keelega
- Kihnu oma njaputüepued.
Edaspidi nägime veel teisigi
huvitavaid kihnukeelseid silte.
Majutusime väikestesse

kämpingumajakestesse ilusa
männimetsa all Linakülas.
Edasi läks sõit autokastis
Mõnu talusse, kus oli avatud
käsitöönäitus ja kus ootasid meid
rahvariietes esinejad - kohalikud
väikesed tüdrukud, nende emad
ja vanaemad. Tüdrukud olid pillimängu õppinud kuulmise ehk
Suzuki meetodil. Lauludele tantsudele lisaks tutvusime kohalike
kommetega ja nägime veimevakka, mida pruut pidi mehe
sugulastele laiali jagama.
Hommikul asusime teele
tuletorni juurde Pitkana ninal.

Agaramad ronisid üles, teised
korjasid muulukaid ja ilusaid
kive ning imetlesid luiki merel.
Käisime Kihnu muuseumis,
kus istus elusuuruses Kihnu
Jõnn, imetlesime saare naiste
tehtud rahvariideid ja muid
meeneid. Automaadist oli võimalik 2-eurone vahetada kohalikuks mündiks, millel olid kujutatud mehed paadiga merel või
naised külgkorvmootorrattaga
sõitmas. Muuseumi vastas on
kohalik kirik. Saare rahvas on
valdavalt õigeusklik.
Lõunaks oli fantastiline
kalasupp, suitsutuulehaugi
ja maitsva kringliga. Soovijail
oli võimalus külastada legendaarset Kihnu Virvet, kelle jutt
veeres ladusalt ja kes vastas
meelsasti kõikidele küsimustele. Meeldejäävaks kujunes
laulmine koos Virvega.
Oligi saabunud saarelt lahkumise tund - autokasti ja
sadamasse. Laevasõit oli kena:
päike paistis ja meri sillerdas.
Munalaiu sadamas kohtasime
Mark Soosaart, kellelt ostsime
järgmise aasta orhideekalendri Kihnu saarel leiduvate
taimedega.
Koduteel sõitsime läbi
Audru, uudistasime sealset
golfirada ja tegime lühikese
peatuse Valgerannas.
Tänud giidile, bussijuhile ja
kõigile kaasreisijatele.

Päevakeskus viis sauelased Kesk-Norrasse
Elina Mägi
Päevakeskuse korraldatud selle
suve pikim reis viis meid KeskNorrasse. 7. juulil asusime laevaga Stockholmi poole teele,
et sealt järgmisel hommikul
sihtkoha poole liikuma hakata.
Esimene päev kuluski bussisõidule, väikeste vahepeatustega jõudsime õhtuks Norrasse
Kirkenaeri linnakese lähedale
Skaslieni kämpingusse, kus
majutusime 4-kohalistesse
majadesse.
Hommikul rootsi lauas maitsesime esmakordselt Norra
kuulsat pruuni juustu, mis
koosneb 20% kitse- ja 80%
lehmapiimast. Kuumutamisel
piimas sisalduv laktoos karamelliseerub ja juust omandab
omapärase magusa maitse.
Muidugi oli arvamusi erinevaid,
kellele maitses väga, kellele
kohe mitte sugugi.
Glomma on Norra pikim jõgi,
pikkus 604 km. See läbib metsarikkaid piirkondi ja on peamine palgiparvetusjõgi, samuti
on kasutusel transporditeena ja
vee-energia saamisel.

Osa reisiseltskonnast 800 meetri kõrgusel Trollveggenis. Foto: Tiina Univer

Peatusime jõe ääres samba
juures, kuhu on märgitud suuremad üleujutused piirkonnas,
mil vesi on tõusnud lausa viis
meetrit. Viimane suurem üleujutus oli 1995. Tegu oli suure
ökokatastroofiga, vesi küündis
Lillehammeri ja Osloni välja.
11. sajandil rajatud piiskopilinnas Hamaris käisime vihma
trotsides vaatamas jäähalli, mis
kujutab endast kummuli pööratud viikingilaeva. Hall valmis
1994 Lillehammeri olümpia-

mängudeks. Vihma ladistas
ka, kui jõudsime Lillehammeri
suusakeskusesse. Sellele vaatamata istusime suusatõstukile
ja sõitsime suusahüppetorni
kõrvalt alla. Kuigi vaated linnale olid ilma tõttu piiratud,
nautisime sõitu.
Seejärel suundusime Maihaugeni vabaõhumuuseumi,
mille rajas 1904 hambaarst,
kes oli sinna hea kliimaga ja
valgusküllasesse paika tuberkuloosi ravima tulnud. Suurele

maa-alale on kokku toodud
eri ajastute elumaju ja kõrvalhooneid. 200 aasta vanune
kirik, postkontor, raudteejaam,
viimastes on ka sisustus ja
„ametnikud“. Rööbastel seisis
auruveduri ja vagunitega rong.
Saime piisava ülevaate norralaste elust-olust läbi aegade.
Õhtuks jõudsime Dombasi
lähedal olevasse Trolltuni
külalistemajja, mis asub 735
meetri kõrgusel merepinnast.
Pühapäeva hommik oli
ootamatult selge ja päikesepaisteline, ees ootas Euroopa
kõrgeima püstloodis kaljuseina
vallutamine. Sõitsime Trollide
teel ja läbisime 11 serpentiini. Imetlesime Sletta koske
ja tegime peatuse 800 meetri
kõrgusel Trollveggenis. Vaade
oli hingemattev, eriti huvitav
oli vaadata, kuidas autod ja
bussid mööda serpentiine
üles-alla liikusid.
Edasi sõites läbisime viljaka
kartuli- ja maasikakasvatuse
piirkonna, kus parajast käis
vilgas maasika korjamine ja
tee ääres oli näha müügilaudu
värske saagiga. Pärast praa-

misõitu üle Norrddalsfjordi
jätkasime teed kuldsel marsruudil. Geirangeris alustasime
1,5-tunnist laevakruiisi fjordil.
Kahel pool kõrgusid kaljud
ja arvukad kosed. Kuulsaim
kosk kandis Seitsme õe nime.
Nägime ka talukohti kaljuseinal, neist viimastest koliti välja
alles 1961. Tallu pääses ainult
mööda nöörredelit. Ajaks, mil
vanemad olid tööl, seoti lapsed maja seina külge, et nad
mänguhoos kaljult alla ei
kukuks. 450 meetri kõrgusel
asunud Blombergi talus oli 10
last, emal tuli lapsed ükshaaval paati kanda, et neid linna
ristimisele viia.
Meie sõitu kippus veidi
segama vihm. Põgenesime väljast laeva siseruumidesse. Pärast
laevasõitu saime veel linnakeses
ringi vaadata, et siis jälle orust
ülespoole sõitma hakata. Tuli
tõusta mööda kaljuseina 1000
meetri kõrgusele. Õhtuks jõudsime Oldenisse, kus ööbisime
Alda kämpingu lihtsates majakestes. Linna kohvikus õnnestus ka
dramaatiline jalgpalli EM- finaal
ära näha. Järgneb
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Uus hooaeg õpilastele Saue
Huvikeskuses
Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskuse kunstiklassis

Loodusteaduse huviring
koostöös TTÜ-ga

Alates 6. septembrist teisipäeval kell 12.15-14.45 ja kolmapäeval kell 15.00-16.30.
Voolime savist pisiplastikat ja
reljeefe, valmistame kruuse,
vaase, taldrikuid jm. Õpime
erinevaid keraamika töövõtteid,
glasuurime madalkuumusglasuuridega. Õpetaja Reet Vester.

Alates 12. septembrist esmaspäeval kell 13.30-14.30 ja
14.30-16.00 klassiruumis 203.

Showgrupp Vikerkaar Saue

Tantsutrennid alates 7. septembrist esmaspäeval ja kolmapäeval kell 16.00-20.00 Saue
Gümnaasiumi saalis. Ootame
uusi tantsijaid algajate gruppi.
Juhendaja Elo-Marika Kongo.

KUNSTISTUUDIO RINGID

Keraamika

meisterdamishuvilistele poistele
ja tüdrukutele. Erinevate esemete valmistamise käigus puutub õpilane kokku tootedisaini
imelise maailmaga ja näeb,
millised on erinevate materjalide
omadused. Õpetaja Eret Kuusk.

Animaring koostöös MTÜ
Nukufilmi Lastestuudioga

Õpime joonistama erinevate
vahenditega, maalime akvarelli
ja kattevärvidega, kujundame
pilte, plakateid ja katsetame
trükitehnikaid erinevatel materjalidel. Õpetaja Virve Laan.

Käsitööring „Pitsid-satsid“

Meisterdamise ring
„Head käed”

Alates 6. septembrist teisipäeval kell 15.15. Kui sulle meeldivad multikad, siis tule ja proovi
neid ka ise meisterdada.

Alates 8. septembrist esmaspäeval ja neljapäeval kell
14.30-16.00. Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid. Õpetaja
Anneli Lupp.

Alates 7. septembrist kolmapäeval kell 12.15-13.30 või 13.3014.45. Huviring on mõeldud

Alates 9. septembrist reedel kell
12.15 – 13.45 või 14.15-15.45.

Alates 8. septembrist esmaspäeval ja neljapäeval kell

Joonistamine ja maalimine

Skulptuur ja pisiplastika

Tähelepanu,
tennisehuviline!

Septembris-oktoobris
Saue Päevakeskuses

Ülo Vatsk

◊ 8.09 kell 13.00 reisiklubi.
Päevakeskuse Norra reisi
muljed koos piltidega.
◊ 12.09 kell 17.00 Saue
Päevakeskuse sünnipäeva
tähistamine. Esinevad
ans ambel Rukkilill ja
päevakeskuse näitering.
Samas näituse avamine.
Olete oodatud!
◊ 17.09 lodjareis Emajõel.
Väljumine Saue Kaubakeskuse eest kell 8.00. Reisi
eest maksmine hiljemalt
31. augustiks. Pärast seda
lähevad kohad ootelehel
olevatele reisijatele.
◊ 20.09 kell 11.00 eakate

Käesoleva aasta septembris
avatakse Laagris Tervise tn 4
uus tennisekompleks, kus on
kuus sise- ja kaks välisväljakut, millega paranevad oluliselt
tennise mängimise võimalused
lähipiirkonnas.
Laagri Tennisekompleksis asuv
Alta Tenniskool pakub võimalust
alustada või jätkata tenniseõpet
harrastus- või saavutusspordi
tasemel. Kool korraldab eelregistreerimisega tasuta tutvustava
treeningu nii lastele kui täiskasvanuile 29. augustil. Samas ka
võimalus tutvuda uue halliga.
Täpsem info ja registreerimine
aadressil info@altatennis.ee.

Treeningud jätkuvad Saue
lastele ka gümnaasiumi võimlas
antud võimaluste juures kuni
kaks korda nädalas.
Gümnaasiumi võimlas toimuval infopäeval, 5. septembril algusega kell 18 on võimalik registreerida nii Saue Gümnaasiumi
võimlas kui ka Laagri tennishallis
tegevust alustavatesse gruppidesse. Soovi korral on võimalik
varasem registreerimine alloleval
e-posti aadressil või telefonil.
Kohtumiseni infopäeval!
Info: Saue Tenniseklubi,
Ülo Vatsk, ylovatsk@hot.ee,
5064161.

◊

◊

◊

◊

sünnip ä ev apidu S aue
Noortekeskuses (III kvartali sünnipäevalapsed).
Esinevad külalised, samuti
päevakeskuse lauljad.
21.09 alates kella 10.00
silmaarst Hindpere Optikast. Palun registreeruda
päevakeskuse telefonil
659 5070.
23.09 kell 18.30 lauluklubi. Oodatud on ka uued
lauljad.
28. oktoobril sõidame
Lindora laadale. Registreerumine ja täpsem info
päevakeskuses.
4. novembril külastame

Keila Swimclubi
esialgne tunniplaan
2016.-2017. õppeaasta Saue
Gümnaasiumi ujulas.
Registreerimine soovitavalt
e-posti teel.
Anni Viik:
anni.viik16@gmail.com.
◊ E, K 15.15-16.00 edasijõudnud 8-10-aastased
◊ E, K 16.00-16.45 algajad
7-9-aastased

Karlos Heinla:
karlos_heinla@hotmail.com;
tel +372 5901 1556
◊ E, K 16.45-17.30 edasijõudnud 8-10-aastased
◊ E, K 17.30-18.15 ja N
16.30-17.15 edasijõudnud
11-aastased ja vanemad
◊ T, N 15.00- 15.45 algajad
7-9-aastased
◊ T, N 15.45- 16.30 algajad
7-9-aastased

VESIAEROOBIKA
Alate s 5. septembrist
esmaspäeval ja neljapäeval kell 18.30-19.15 Saue
uj ul a s . J u h e n d a j a A v e
Lähker, tel+3725018577.
Sobib igas vanuses osalejatele - nii algajatele kui

12.15-13.45. Teeme savist
ümarplastikat ja reljeefi. Kombineerime erinevaid materjale.
Õpetaja Anneli Lupp.

SPORT
Üldkehaline ettevalmistus
(ÜKE)
Alates 6. septembrist teisipäeval kell 15.00-16.00. Õpetaja
Terje Toomingas.
Ringidesse registreerimine huvikeskus@saue.ee. Tule ja osale,
meil saab tegeleda erinevate
huvialadega.

Tartus ERM-i ja Aura terviseklubi. Eelregistreerimine alanud. Kohtade arv
piiratud.

Seltsingud
◊ 4. oktoobril kell 10.00
invaühingu koosolek
◊ 23. septembril kell 13.00
seltsingu Bereginja koosolek
Alates septembrist on võimalik eakatel ja puudega
inimestel saada soodushinnaga massaaži ja pediküüri.
Helistada Kairele
5559 5228.

Augustikuu
sünnipäevalapsed
ENDLA KEEK
LAINE KOKEMÄGI
VERA
BARANOVSKAJA
SELMA VAINU
AINU JAHIMAA
MARIA ERNESAKS
VEERA MJATŠKOVA
LIIA RÄTSEPP
LAINE LEIDMAA
GERTRUD KEERD
VERONIKA SINIMÄE
ELVI LAVONEN
LINDA LAANE
TIIU NÖÖRLAID
ULIANA POLISHCUK

96
93
92
89
88
87
87
85
84
82
82
81
80
80
80

edasijõudnutele - tasemest
s õltuma t a. Tund annab
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südametegevust
ja koordinatsiooni, suurendab lihastoonust ja vähendab rasva.

Palju-palju õnne!

Teated ja reklaam

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.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest: www.
lipuvabrik.ee.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt,
graniitkillustik, betoonisegu,
killustik, kivisüsi. Tel 5015992.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
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av+vundament+paigaldus+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
ARHITEKT. Eramajade projektid, ka tagantjärele. Hind ehitusloani 1280E. 58319789
aare.keel@gmail.com.
Puude ja põõsaste väljajuurimine, lõikamine ja äravedu.
Puulehtede ja igasuguse
kila-kola äravedu. Telefon
53476867.
Liiv, muld, killustik, graniitkillustik ja multš. Meie väikekallurid on kerge kaaluga ja pääsevad ligi ka kitsastesse hoovidesse. Helista: 5699 8014
või vaata www.isekallur.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.
Rendi meilt tekstiilipesur! Tee
ise kiirelt ja mugavalt keemiline puhastus tekstiilmööblile
ja auto salongile. Hind vaid
20€/päev! Helista 58 194 491

või kirjuta info@javent.ee, uuri
lähemalt www.javent.ee

Ostan
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.
Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

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

33€/ruum, sanglepp 36€/
ruum, kask 39€/ruum. Alates 7 rm transport tasuta. Tel
55518498.

ja garaaži Saue linnas. Võib olla
kehvas seisukorras. Telefon:
56675000, e-post: lavepakk@
gmail.com.

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, paekivisõelmed,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.

Üürin Sauele korraliku euroremondiga 2-3-toalise korteri.
Telefon 55520120.

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

Otsime Nõlvaku Lasteaia filiaali
sisekoristajaid. Täpsem info
telefonil 507 8587.

Müüa küttepuud, hind al 35 €/
ruum. Puud koormasse laotud
ja võrgus. Puitbrikett al 140 €/
tonn. Küttepellet 8 mm 185
€/960kg. Info tel 501 1898.
Transport hinna sees.

Kuivad ja märjad küttepuud,
hind alates 35€/ruum. Info ja
tellimine 53492730.
Müüa puitbrikett alates 122€/
tonn, pellet premium 8 ja 6mm
170€/960kg, kask ja lepp.
Laost müüme ka paki kaupa al.
1,4€ / pakk. Tel. 56 924 924,
www.leilibrikett.ee

VÄIKEKALLURID. Liiv, killustik,
multš ja dekoratiivne graniitkillustik. Meie väikekallurid on
kerge kaaluga ja pääsevad ligi
ka kitsamatesse hoovidesse.
Helista 56998014 või vaata
www.isekallur.ee.

Müüa turbamulda. Hind koos
kohaletoomisega 95€/auto
(10m3). Telefon 53458373.

Kinnisvara

Müüa toored küttepuud: lepp

Soovin osta 1-3-toalise korteri

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Pakun tööd

Otsime Saue linnas asuvasse
eramajja puhtust ja korda
armastavat koduabilist regulaarseteks koristustöödeks
(pindala 147m2). Suurpuhastus 1 x kuus, muul ajal koristus
vastavalt kokkuleppele/vajadusele. Kontakt: eramaja@mail.
ee (palun lisada ka palgasoov).
Saue Linnavarahaldus võtab
alates oktoobrist tööle gümnaasiumi klienditeenindaja. CV
saata elektronposti aadressile
linnavarahaldus@saue.ee. Infot
saab telefonil 6596519.
Pakume tööd puhastusteenindajatele Laagris asuvas
tootmisettevõttes. Osaline
tööaeg, võimalus töötada erinevates vahetustes. Tunnitasu
3,50 eurot. Lisainfo ja kandideerimine: Sergei, 5886
8609 (helistada E-R 9.0018.00). Heakorrateenused
OÜ, www.heakorrateenused.ee,
info@heakorrateenused.ee.

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...
Mälestame head sõpra
ILLAR EENSALU
Avaldame kaastunnet
Aitale ja tema lähedastele
Aino, Alvi, Ene, Sulev, Evelin, Helvi,
Meeli, Sirje, Linda

Avaldame kaastunnet
Aita Eensalule
kalli abikaasa
ILLAR EENSALU
surma puhul
Tule 18 majanaabrid ja KÜ Tulekoda
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