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Gümnaasiumi õpilaste suurepärased tulemused PISA uuringus
Karmi Rumm
Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja

Kultuur

Sport

Noorsootöö

2015 uuringus osales 72 riiki, sealhulgas kõik arenenud tööstusriigid. Eesti võttis uuringust osa neljandat
ElenaPISA
Kalbus:
Ujumise ja rahvastepalli
Noortekorda. Eesti ja veel 57 riiki osalesid elektroonilises testis, ülejäänud riikides tehti pabertest.
Mälestustes
võistlused,
jalgpallitrenn
Iga kord on PISA uuringus üks valdkondadest põhjalikuma
tähelepanu
all: 2006. aastalkeskus
olid selleks
seondub
kõik
tüdrukutele
ja
korvpallisaab
loodusteadused, 2009. aastal funktsionaalne lugemine, 2012. aastal matemaatika ja 2015. aastal taas
tantsuga
turniiri 20. aastapäev
19-aastaseks
loodusteadused.

lk 4 Eestist võttis PISA uuringust osa peaaegu pool kõigist
lk 8 15-aastastest õpilastest ehk 5587lkõpilast
12 206 koolist. Saue

Gümnaasiumist osales uuringus 41 kaheksandate ja üheksandate klasside õpilast, kes hetkel õpivad 10. ja 11.
klassis.
PISA tulemused esitatakse kahel viisil - saavutustaseme ja keskmise tulemuse järgi. Saavutustasemeid on kuus:
neist 1. tase on kõige madalam ning 5. ja 6. kõrgeimad.
PISA 2015 uuring näitas, et Eesti 15-aastaste põhikooliõpilaste tase on maailma parimate seas ja Euroopa
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Saue Gümnaasiumi õpilaste tulemused ületasid kõigis kolmes uuritavas valdkonnas nii Harju maakonna,
Eesti
2017
2012
kui ka OECD riikide keskmisi tulemusi.
Loodusteadustes on Eesti õpilased Euroopa riikide seas koos Soomega 1.-2. kohal kohal ning maailmas
Singapuri ja Jaapani järel kolmandal kohal keskmise tulemusega 534 punkti (OECD riikide keskmine tulemus on
493 punkti). Saue Gümnaasiumi õpilaste keskmine tulemus oli 569 punkti.
Matemaatikas on Eesti õpilased Euroopas Šveitsi järel 2. kohal ja maailmas 9. kohal tulemusega 520 punkti
(OECD keskmine tulemus on 490 punkti). Saue Gümnaasiumi
õpilaste keskmine
matemaatikas
Saue Linnavolikogu
ja Sauetulemus
Linnavalitsuse
infolehtoli 549
punkti.
Lugemises said Eesti õpilased keskmiselt 519 punkti, olles Euroopa riikide järjestuses Soome ja Iirimaa järel 3.
kohal ning maailmas 6. kohal (OECD keskmine 493 punkti). Saue Gümnaasiumi õpilaste keskmine tulemus
lugemises oli 542 punkti.
Võrreldes PISA uuringus osalenud Eestimaa 206 kooli tulemusi, võib tõdeda, et Saue Gümnaasiumi õpilaste
saavutused kuuluvad kindlalt vabariigi parimate hulka. Jätkub lk 2.

Majad, täis vahvat tegevust lk 6, 7
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PISA 2015 uuringus osales
72 riiki, sealhulgas kõik arenenud tööstusriigid. Eesti võttis
uuringust osa neljandat korda.
Eesti ja veel 57 riiki osalesid
elektroonilises testis, ülejäänud
riikides tehti pabertest.
Iga kord on PISA uuringus
üks valdkondadest põhjalikuma
tähelepanu all: 2006. aastal
olid selleks loodusteadused,
2009. aastal funktsionaalne
lugemine, 2012. aastal matemaatika ja 2015. aastal taas
loodusteadused.
Eestist võttis PISA uuringust osa peaaegu pool kõigist
15-aastastest õpilastest ehk
5587 õpilast 206 koolist.
Saue Gümnaasiumist osales
uuringus 41 kaheksandate ja
üheksandate klasside õpilast,
kes hetkel õpivad 10. ja 11.
klassis.
PISA tulemused esitatakse
kahel viisil - saavutustaseme ja
keskmise tulemuse järgi. Saavutustasemeid on kuus: neist
1. tase on kõige madalam ning
5. ja 6. kõrgeimad.
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Mis on PISA?

Tipptegijate tasemeks loetakse 5. ja 6. oskustaset
Sellel tasemel olevad õpilased suudavad lahendada keerukaid ja väga keerukaid ülesandeid. PISA uuringu
tulemuste põhjal on tippude ehk 5. ja 6. oskustasemele
tõusnud õpilaste osakaal Saue Gümnaasiumis
kõrgem
Saue
Sõna
2
kui Eestis keskmiselt. Alljärgnevast tabelist nähtub kõrgtasemele jõudnud õpilaste protsent OECD riikides,
Eestis ja Saue Gümnaasiumis.

Linnaelu
Algus lk 1

PISA uuringus hinnatakse
õpilaste võimekust saavutustasemete kaudu

Foto: Sirje Piirsoo

Tasemeid on kuus: kõige madalam tase on 1. ja kõrgeim on
6. tase. Baastasemeks on 2.
saavutustase, millele jõudnud
õpilased peaksid igapäevaelus
saama hakkama.
Enamik Eesti õpilasi saavutas vähemalt baastaseme kõigis
kolmes kirjaoskuses: lugemises
90% õpilastest (Saue Gümnaasiumi vastav näitaja 95%),
matemaatikas 88,8% õpilastest
(Saue Gümnaasiumis 93%) ja
loodusteadustes 91% (Saue
Gümnaasiumis 96%) õpilastest.
Eesti on selliste näitajatega
maailma tipus. Seega võib
öelda, et Saue Gümnaasiumis
on vähem võimekamaid õpilasi
suudetud kooliajal maksimaalselt toetada ja nende potent-

5. ja 6. oskustasemel olevate õpilaste osakaal
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Saue Linna Raamatukogus
annab 16. märtsist kuni
5. aprillini Naiskodukaitsest
läbi aegade aimu näitus,
mis on pühendatud organisatsiooni 90. sünnipäevale.
Näha saab fotosid ennesõjaaegsest tegevusest kuni
tänapäevase hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri
ja väljaõppega Naiskodukaitseni välja.
Näituse avamisel tegi
Naiskodukaitse ajaloost ülevaate Saue jaoskonna esinaine Ruth Pääsuke (pildil),
kelle sõnul on täna jaoskonnal 25 liiget, kes kõiki naisi,
kel soov heas seltskonnas
midagi kogukonna heaks
teha, endaga liituma ootavad. Ühendust saab e-posti
aadressil saue@naiskodukaitse.ee.
Naiskodukaitse loodi
2. septembril 1927 ja taasloodi 20. septembril 1991.

Mis on Saue kooli edu võti?

Kindlasti on selleks koolis
töötavad professionaalsed
OECD
Eesti
Saue Gümnaasium
õpetajad, õpilast motiveeriv ja
võimeid arvestav õpikeskkond,
õpilase ja õpetaja vahelised
PISA uuringu tulemuste põhjal tippude ehk 5. ja 6. oskustasemel olevate õpilaste osakaal OECD riikides, Eestis
head suhted ning haridust
ja Saue Gümnaasiumis.
PISA uuringu tulemuste põhjal tippude ehk 5. ja 6. oskustasemel olevate õpilaste osakaal OECD riikides, Eestis
väärtustav perekond.
ja Saue Gümnaasiumis.
siaali arenguks ära kasutada, Tipptegijate tasemeks loe- väga keerukaid ülesandeid. PISA
kindlustades
neile tulemustest
elus hak- selgub,
takseet5.edukas
ja 6. oskustaset
uuringu
on saavutused
tip- Uuringu
PISA 2015 uuringu
on see haridussüsteem,
kustulemuste
õpilastelpõhjal
on head
ja tulemused ja analüüs on leitakamasaamiseks
Sellelsaamiseks.
tasemel olevad õpilased pude ehk 5. ja 6. oskustasemele vad aadressilt: https://www.hm.ee/et/
kõigil on võrdsedvajaminevad
võimalused hariduse
oskused.
suudavad
lahendada keerukaid ja tõusnud õpilaste osakaal Saue tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa.
Mis on Saue kooli edu võti?
Kindlasti on selleks koolis töötavad professionaalsed õpetajad, õpilast motiveeriv ja võimeid arvestav
õpikeskkond, õpilase ja õpetaja vahelised head suhted ning haridust väärtustav perekond.
Uuringu tulemused ja analüüs on leitavad aadressilt: https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa.

Kenama Saue nimel tegutses
üheskoos kolm põlvkonda
Talgulised koristasid 18. märtsil Sauel Suurevälja tee raudteeülesõidukohast Keila suunas
viiva kergliiklustee äärse metsalõigu alusvõsast ning kuivanud
ja murdunud puudest. Korrastatud sai 130 meetri pikkune
lõik.
Kenama Saue nimel tegutses üheskoos kolm põlvkonda.
Noorim talguline oli 5-aastane
poiss - koos pisut vanema õega
olid mõlemad väga toimekad ja vanimate iga küündis üle 65
eluaasta. Kõigi ühine eesmärk
oli parandada sealse metsalõigu väljanägemist.
Talgute korraldaja Riho
Johansoni sõnul sai tööd tehes
kinnitust ütlus, et eestlane on
metsarahvas. „Kuidas muidu
selgitada olukorda, et talguliste
renditud oksapurustaja jäi oma
võimekuselt osavate ja kiirete

Foto: talgujuht Riho Johanson
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Raamatu
kogus on
avatud näitus
Naiskodu
kaitsest

Gümnaasiumis kõrgem kui Eestis
keskmiselt. Alljärgnevast tabelist
nähtub kõrgtasemele jõudnud
õpilaste protsent OECD riikides,
Eestis ja Saue Gümnaasiumis.
PISA 2015 uuringu tulemustest selgub, et edukas on see
haridussüsteem, kus õpilastel
on head saavutused ja kõigil on
võrdsed võimalused hariduse
saamiseks.
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kätepaaride tegutsemisele alla,“
kirjeldab ta naljaga pooleks talgutel ilmnenud olukorda.
Talgulised jõudsid masinast
läbi lasta umbes kolmandiku

tekkinud oksamassi. Ülejäänu
utiliseerimine võetakse ette
lähiajal.
Talgulistele endalegi üllatuseks jõudsid nad korrastada

suurema ala, kui eeldasid. Loodetavasti pakub lõpptulemus
kergliiklusteel liikujatele sealsete uute vaadetega positiivset
rahulolu.

neljas voorus, võimaldades
huvilistel igal hetkel liituda või
võistlusest loobuda. Pika kulu
ja 160 tõsise ülesandega võistlus on ennekõike paeluv tõsiste
matemaatikafännide jaoks.
Võistluse korraldaja ja ülesannete autori, TÜ teaduskooli
matemaatika peaspetsialisti
Maksim Ivanovi sõnul sünnivad „Kuubiku“ ülesanded elust
enesest ja enamasti puhkuse
ajal, kui on mahti asjade üle
järele mõelda.
Üldarvestuses esikoha võit-

nud Birgit Veldi Saue gümnaasiumi 7. klassist lahendas
160 ülesandest õigesti tervelt
158. Teise koha saanud Ida
Tuule Jõgi Tartu Mart Reiniku
kooli 7. klassist jõudis 156 korrektse lahenduseni. Kolmas oli
Heimtali põhikooli 3. klassi õpilane Anne Marie Õmblus 154
õigesti lahendatud ülesandega.
Kõigi vähemalt 50 punkti
kogunud õpilase koondtulemused on avaldatud lehel http://
www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik.

Birgit Veldi võitis „Kuubiku“
Viivika Eljand-Kärp
TÜ pressinõunik
Tartu Ülikooli (TÜ) teaduskooli
põnevate ülesannete poolest
tuntud matemaatikavõistlust
„Kuubik“ lahendas tänavu 118
Eestimaa koolist 527 õpilast,
kellele ei läinud korda suur
ülesannete hulk ega lahendamisele kulunud aeg.
Nelja kuu jooksul voorudes
toimuv „Kuubik“ erineb paljudest Eesti õpilasvõistlustest,
kuna laseb ajusid ragistada
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Aastakokkuvõte õiguskorrast Saue linnas
Saue Sõna
Politsei- ja Piirivalveamet
koostas 2016. aasta andmete
põhjal ülevaatliku aastakokkuvõtte Harjumaa õiguskorrast.
Ülevaade kirjeldab õiguskorda
kohalike omavalitsuste kaupa ja
loob olukorrast tervikpildi.
Saue Sõna käsitleb ülevaatest kokkuvõtlikult vaid Saue
linna osa, mille on koostanud
piirkonnapolitseinik Kadi Kuuseoja. Ülevaade tervikuna on
kättesaadav www.politsei.ee
lehelt.

Saue linn
Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas registreeriti 2016.
aastal kuriteojuhtumeid 14%
vähem kui aasta varem.
Vaatamata üldisele vähenemisele, kasvas registreeritud
kuritegude arv Saue linnas 10
võrra tingituna ühe ettevõtte
kelmuste juhtumitest.
Peamiseks kuriteoliigiks linnas on varavastased kuriteod,
nendest omakorda vargused
põhiliselt kauplustest ning
kütusevargused Olerexi tanklast ja veokite kütusepaakidest.
Kasvanud on isikuvastaste
kuritegude arv, millest valdava
osa moodustab lähisuhtevägivald.

Abilinnapea
Riho Johanson:
„On heameel, et volikogu
kinnitas 2017. aasta eelarve, milles on ette nähtud
2000 eurot abipolitseinike
toetuseks. Summa ei ole küll
suur, kuid on esmakordne
Saue linna ajaloos. Toetus
on mõeldud abipolitseinikele varustuse soetamiseks
ja täiendkoolitustel - näiteks
alarmsõidukijuhi koolitus –
osalemiseks.“
2016. aastal võib pikaajalise politseitöö võiduna eraldi
esile tuua narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses
ebaseadusliku käitlemise juhtumite ja isikute avastamise.
Saue linnas on välja kujunenud mõned alaealiste kogunemiskohad, kus nad tarvitavad
alkoholi ja tubakatooteid. Probleemne on näiteks gümnaasiumi
ja kaubakeskuse ümbrus ning
Keskuse park. Pärnasalu tänaval paiknevate asutuste juures
on alaealised vandaalitsenud.
Need kohad on lisatud patrullekipaažide marsruutidesse
pisteliseks kontrolliks. Neid
kohti kontrollivad ka piirkonna-,
noorsoo- ja abipolitseinikud
regulaarsete reidide ajal ning

igapäevases piirkonnatöös.
Ennetusalane koostöö on hea
kooli ja noortekeskusega.
Eelmise aasta vaates oli
murelaps ka jaanituleplats,
kuhu praeguseks on paigaldatud valvekaamerad.
Küsitavused liikluskäitumises tekivad Saue linnas enamasti ühesuunalistel tänavatel,
näiteks lasteaia Midrimaa lähiümbruses. Olukorra lahendamiseks on piirkonnapolitseinik
sealset liiklusskeemi põhjalikult
käsitlenud linnalehes, kus ta
juhtis autojuhtide tähelepanu
õige liikluskäitumise olulisusele
ja selgitas korrektse liiklemise
põhimõtteid piirkonnas.
Lisaks politsei järelevalvele
on probleemsed kohad lisatud
ka AS-i G4S Eesti patrullekipaaži marsruutidesse, turvafirma edastab süsteemselt infot
ööpäeva aruannete kaudu.

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja huvirühmadega
Väga hea koostöö on piirkonnapolitseinikul Saue linna
abilinnapeadega ja teiste linnaametnikega. Infovahetus
on operatiivne, koos otsitakse
tekkinud küsimustele sobivad
lahendused.
Riskiaadresside, riskiperede
ja probleemsete alaealiste asjus

on piirkonna- ja noorsoopolitseinikul välja töötatud hästi
toimiva koostöövorm kohaliku
omavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Lisaks osaleb piirkonnaja noorsoopolitseinik vajaduse
korral erinevatel kohaliku omavalitsuse korraldatud ümarlaudadel ja koostöökohtumistel.
Hea ja toimiv koostöö on
politseil ka gümnaasiumi, lasteaia, noortekeskuse ja linnavarahalduse töötajatega.
Saue linnas on aktiivseid abipolitseinikke - üks
neist on abilinnapea Riho
Johanson -, kellest kolm
on omandanud pädevuse iseseisvaks tööks, tagavad linnas
turvalisust ning abistavad politseinikke reididel ja muudes
tegevustes.
Linnas on registreeritud
kolm naabrivalvesektorit, kellega koostööd küll tehakse,
kuid see vajab veel arendamist.
Piirkonnaja noorsoopolitseinik
võtavad
Saue linnas vastu igal nädalal
kindlaksmääratud ajal ning on
kogukonna jaoks kättesaadavad
meili ja telefoni teel.
Vastuvõtud ajad
Saue linnas on kol-

mapäeviti kell 13-16 aadressil
Pärnasalu 17. Piirkonnapolitseinik Taavo Soodla kontakttelefonid on 612 4515 või 612
4555 ning e-maili aadress
taavo.soodla@politse.ee. Noorsoopolitseinik Mariliis Juuse
kontakttelefonid on 612 4516
või 612 4555 ja e-maili aadress
mariliis.juuse@politsei.ee.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
8. märtsi istungi päeva
korras oli 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Tule tn 50 AS-i
Krooning tankla ja Tammetõru tn 45 üksikelamu projekteerimistingimused.
◊ Määras katastriüksuste
liitmise teel moodustavale katastriüksusele uue

lähiaadressi ja maakasutuse
sihtotstarbe: Tule tn 25 tootmismaa.
◊ Nõustus Saue Discgolfi Klubi
avaliku ürituse „Saue talvised
meistrivõistlused discgolfis“
korraldamisega 11. märtsil
algusega kell 10 Saue jaanituleplatsil ja selle ümbruses.
◊ Nõustus talgupäeva korraldamisega 18. märtsil kell
11-16, selle eesmärk on
Saue linnas Suurevälja tee
raudteeülesõidukohast Keila

◊

◊

◊
◊

suunas viiva kergliiklustee
ümbruse korrastamine.
Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
20 abivajajale kogusummas
1096 eurot.
Peatas igakuise riikliku lapsetoetuse maksmise emale ja
jätkas selle maksmist lapsele.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Kinnitas Saue linna 2017.
aasta eelarve eesmärgid,
indikaatorite sihttasemed ja

alaeelarvete detailse jaotuse.
Eraldas 12 klubile noorte
sporditegevuse toetust Saue
linna noorte treeningkulude
katteks perioodi 1. jaanuar
kuni 31. august 2017 eest.
Kinnitas 2017. aasta hankeplaani.
Kinnitas hanke „Saue linna
bussiootepaviljonide ehitus
ja paigaldamine“ hankedokumendid.
Tunnistas lihthankel „Saue
linna Sauepargi kergliiklustee

16. märtsi erakorralisel istungil
suunas linnavalitsus volikokku
otsuse „Saue Spordirajatiste
Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine“ eelnõu.

saab vastuvõtmist taotleda
vaba õppekoha olemasolul.
Lapse I klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja taotluse (blankett I klassi astumiseks) kooli direktori nimele
(aadressile sekretar@saue.edu.
ee), millele lisab:
◊ õpilase isikut tõendava
dokumendi koopia (selle
puudumisel sünnitunnistuse
või -tõendi);
◊ vanema isikut tõendava
dokumendi koopia;

◊ õpilase tervisekaardi perearstilt selle olemasolul (võib
esitada hiljem);
◊ koolivalmiduse kaardi koolieelsest lasteasutusest (saab
lasteasutusest lahkudes);
◊ te r vis einfo lap s evane malt (lapsevanemal täita
blankett).
I klassi vastuvõetute üldnimekiri koostatakse ja avaldatakse
kooli veebilehel 15. juuniks.
I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor 31. augustiks
2017.

◊

◊
◊

◊

projekteerimistööd“ edukaks
OÜ Palmpro pakkumuse
ühispakkujana koos Teeprojektid Tiit Korn FIE-ga.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
lasteaed Midrimaa B-korpuse uue sõimerühma ehitustööd“ hankedokumendid.

Vastuvõtt Saue Gümnaasiumi esimesse klassi
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja
Saue Gümnaasiumis 2017.2018. õppeaastal avatavatesse
I klassidesse toimub õpilaste
registreerimine 2. mai kuni 10.
juuni 2017. Dokumente on soovitatav esitada elektrooniliselt,
digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@saue.edu.ee.
Paberkandjal dokumente
võetakse vastu kooli kantseleis
E-N kell 8.30-16.

Saue Gümnaasiumi I klassi
õpilaseks võetakse vastu kõik
koolikohustuslikud lapsed,
kellele Saue Gümnaasium on
elukohajärgne kool.
Saue vallas elavaid lapsi
võetakse vastu vastavalt omavalitsuste vahelisele kokkuleppele. Infot annab Saue vallavalitsus.
Esimesse klassi võetakse
lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit
seitsme-aastaseks.
Koolikohustuslikust east

noorema lapse (6-aastase)
kooli vastuvõtmist võib vanem
taotleda juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus
laps käib, on hinnanud lapse
koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud
kooli õppima asumist ning
vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist
teavitanud enne käimasoleva
aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust
õppima asumise soovist pärast
käimasoleva aasta 1. maid,

Kultuur
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Mälestustes seondub kõik tantsuga
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu autasustas
linna teenetemärgiga number
31 Elena Kalbust kui rahvakultuuri hoidjat ja edasikandjat,
kes on toonud paljusid sauelasi
rahvatantsu juurde, algatanud
Saue linna laulu- ja tantsupeo
traditsiooni ning 25 aasta jooksul olnud Saue linna laulu- ja
tantsupidude ning Saue Sõle
lavastaja ja tantsude looja.
Kes on teenetemärgi kavaler
Elena Kalbus, laskem tal endal
rääkida.
Kust Sa pärit oled?
Olen sündinud Venemaal Novosibirski linnas. Minu vanemad
olid Siberisse küüditatud.
Paari aasta vanusena saabusin
emaga Eestisse.
Kas Sa kasvasid suures või väikeses peres?
Olen vanemate ainus laps.
Kus Sa koolis käisid?
Kooliteed alustasin tollases
Tallinna I Keskkoolis ja juba
teisest klassist alates alustasin paralleelselt õpinguid Eesti
Riiklikus Koreograafiakoolis
(tänane Tallinna Balletikool),
mille lõpetasin 1969.
Mis ajast Sa Sauel elad?
Sauel elan 1975 aastast.
Kuidas Sa tantsu juurde jõudsid? Milline on Sinu esimene
mälestus seoses tantsuga?
Vanematelt olen kuulnud, et
tantsida armastasin juba päris
pisikese plikatirtsuna. Aastate
möödudes süvenes huvi ja
vanemad otsustasid mind viia
balletikooli katsetele. Selgus,
et balleti õppimiseks olid mul
sobivad eeldused ja nii ma balleti juurde sattusingi.
Mis toob tantsu jalgadesse?
Nii kaugele, kui mu mälestused
ulatuvad, seondub kõik tantsuga. Tantsimiseks annab alati
tõuke väga hea muusika.

Kellena ja kus Sa töötanud
oled?
Pärast balletikooli lõpetamist
tantsisin mõned aastad teatris Vanemuine ja edasi juba
Estonia teatris. Veel ise laval
tantsides hakkasin balletitunde
andma väikestele iluuisutajatele, hiljem lisaks ka iluvõimlejatele.
Koreograafina töötasin palju
aastaid. Ühel hetkel - tervislikel
põhjustel - oli vaja teha kindel
otsus edaspidise töövaliku suhtes. Otsustasin astuda Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti kultuurihariduse teaduskonda, kus
omandasin tantsujuhi eriala.
Pärast kõrgkooli lõpetamist
alustasin tegevust kultuuritöötajana Saue mõisas koos Sirje
Lubergiga. Meie töö eesmärk
oli kultuurisündmuste korraldamine, taidlusringide ellu
kutsumine jms. Sellesse aega
jääb ka Saue Kägara rahvatantsurühmade (nais- ja segarühm)
loomine.
Siiani meenutan tänutundega Sirje Lubergi soovitust,
et hakkaksin Sauel
rahvatantsijaid juhendama, s eni olin
olnud Tallinnas
rahvatantsu juht.
Tänaseks on
sellest möödunud juba üle 25
aasta.

Tänukummardus
Elena Kalbus
Head rahvatantsijad, rahvamuusikud, sõbrad ja toetajad!
Enam kui 25 aatat olete joonistanud tuhandeid mustreid
nii tantsupõrandale kui murule. Koos oleme rahvamuusikute
saatel esinenud nii Eestis kui piiri taga kaugemates maades.
Tantsuaastad on olnud täis õnnestumisi ja kordaminekuid. Kirkad värvid on meelde jäänud paljudest-paljudest esinemistest.
Kõik me üheskoos väärime Saue linna kõrgeimat tunnustust
- Saue linna teenetemärki. Kanname seda märki uhkusega,
teades, et oleme püüdnud parimal moel armastada, hoida ja
katkematult edasi kanda meie rahvakultuuri. Tundkem jätkuvalt
rõõmu rahvatantsust ja rahvamuusikast, säilitagem hindamatuid
väärtusi.
Kummardun, olles ääretult tänulik.

juurde jõudsin ma alles instituudis õppides. Enne seda olin
profesionaalne balletiartist ja ei
osanud aimatagi, et mu edaspidine elu ja töö saab olema niivõrd rahvatantsu
keskne.
Konkreetselt
rahvatantsurühmi ei olegi
nii väga palju
juhendanud,
ühtekokku
kaheksa. Lisaks
veel ka mitme laste
rahvatantsurühma
juures koreograafi töö.
Invataidlejate juhendamine ei ole samuti
võõras teema minu jaoks.
Ma ei ole selle üle
arvet pidanud, kui
palju on minu
rühmades
t a n t s ij a i d
olnud.
Kindlasti
on neid lapsi ja
täiskasvanuid,
kes minu juures oma tantsuoskusi lihvinud, üksjagu
palju olnud.
Täna harjutab minu
juhendatavates memmede
tantsurühmades kokku ligikaudu 50 tantsijat.

Kui paljusid tantsurühmi Sa elu
jooksul juhendanud oled? Kui palju
tantsijaid? Kes täna
Sinu käe all harjutavad?
Tegelikult ei saa üksnes (rahva-)tantsurühmi üles loetleda:
olen ju eelkõige
kümnetele ja kümnetele lastele balleti algteadmisi
jaganud, koreograafina sportlastega töötanud.
Rahvatantsu

Kui palju esinemisi Su rühmadel
kokku on olnud?
Esinemistega on nõnda, et
mõned minu juhendatavad rühmad tantsivad ja esinevad kõikjal ja sagedasti, teised rühmad
vähem, seepärast on ka raske
esinemisi kokku arvata. Kui ei
nõuta peberil aruandlust, siis
päris täpselt ei teagi.
Millised tantsud on Su enda
lemmikud?
Ilusaid tantse on väga palju.
Südamelähedane on kahtlemata Mait Agu ja Maie Orava
looming, mis kuulub meie
rahvakultuuri kullafondi. Neid
tantse vaataks veel ja veel ning
õpetadagi sooviks üha uuesti.
Milliseid vahvaid vahejuhtumeid
tantsides ette tuleb?
Oh, libedad põrandad, lausvihm, ära pudenevad rahvarõiva
detailid, tummalt vaikivad ja
tõrkuvad plaadimängijad olgugi et muusika saatel tuleks
ju tantsida -, ununevad tantsusammud ja veel palju-palju
muudki. Nendest vahejuhtumitest selle pika aja jooksul võiks
lausa raamatu kirjutada.
Mis on Sind lisaks tantsule elus
huvitanud, millega sa veel oled
tegelenud?
Klassikalist muusikat meeldib
kuulata, võimaluste piires reisida. Käsitööga ei ole viimastel
aastatel üldse aega olnud tegeleda, olgugi, et sooviks. Teater
on siiski hinges sügaval ja
aeg-ajalt käin valitud etendusi
vaatamas.
Kuidas sa oma vaba aega veedad?
Minu aeg on väga paljude erinevate tegevustega niivõrd tihedasti sisustatud, et n-ö päris
vaba aega pidevalt napib. Kui
aga juhtub mõni veel sisustamata hetk saabuma, võtan
meelsasti kätte tõeliselt hea
raamatu ja selle seltsis kaob
märkamatult seegi pisku vabast
ajast.

Tantsukevad tõi noored tantsima
Ketrin Kastehein
Möödunud nädalavahetusel
tulid noored Saue linnast ja
selle lähiümbrusest kokku Saue
Noortekeskusesse, et nopi üles
projektifondi raames pidada
maha tantsulaager „Tantsu
Kevad“.
Koos tantsiti selliseid stiile,
nagu jazz, zumba, acro, hiphop ja pilates. Workshoppe
viisid läbi mainekad treenerid

DanceActist, SaChe Tantsutüdrukutest ja TTÜ Tantsutüdrukutest. Paar aktiivset ja
andekat noort said võimaluse
olla juhendajad.
Tantsijad veetsid mõlemad
õhtud üksteise seltsis põnevaid
tegevusi tehes. Küll oli vaja
tööle panna aju mõttemängudes või keha teatevõistlustes.
Noored said palju ägedaid tutvusi ja jäid rahule tantsustiilide
mitmekülgsusega.

Tantsulaagris said noored palju ägedaid tutvusi ja jäid rahule tantsustiilide
mitmekülgsusega

Täname noortekeskust ruumide kasutusloa ja Tammevana
pubi toitlustamise eest!
Projektifondi „Nopi Üles“
tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
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Me armastame muusikat!
Saue Muusikakooli muusikaline
mälumäng „Me armastame
muusikat” leidis tänavu aset 3.
märtsil juba kolmandat korda.
Mängust võtavad osa kõik 2.-7.
klassi õpilased, korraldajad
on muusikateoreetiliste ainete
õpetajad Sandra Kalmann ja
Ulvi Kanter.

Jaotasime mängu
nelja vooru
Eesti vooru olid koondatud kõik
eestiteemalised küsimused,
alates esimesest laulupeost
kuni tänapäeva heliloojate ja
-sündmusteni välja.

Foto: muusikakool

Ulvi Kanter
Saue Muusikakooli õpetaja

Teise vooru olime ühendanud nii muusikateooria kui
matemaatika. Õpilastel oli selles voorus vaja vastata muusikateoreetilistele küsimustele,
aga veidi teistsuguses võtmes
kui tavaliselt. Küll oli vaja liita
toone ja astmeid kokku või
korrutada ja jagada nootide
vältusi. Ja arvutamist jagus.

Kolmas voor oli sõnamäng,
milles oli vaja leida tähtede
segadikust pillide nimed. Neljas koosnes küsimustest üle
muusikamaailma.
Lastele jagus peamurdmist
ja nuputamist ning siis asusid
kohtunikud tööle. Võistlejad
tõmbasid veidi hinge, vaatasid
ansambli Pentatonix videoid

Tulemused

I koha 77,5 punktiga saavutas võistkond Karoliina Kollom, Nora
Getter Uibukant, Kadriann Ruul, Karl-Marti Kõivoste, Kristiin
Tammeleht, Rasmus Miikael Puusepp, Verner Vichmann ja
Marko Birk. II koha 77 punktiga saavutas võistkond Merit Telliskivi, Kätriin Kondel, Kristiina Kaunismaa, Helene Vainumets,
Ida Maria Min ja Laura Kristiina Edesi. III koha 76,5 punktiga
saavutas võistkond Melissa Melani Oruste, Herta Velner, Kaisa
Kerlin Petuhov, Polina Massalski, Eliise Kiisler, Karoliina Eerme,
Helin Mari Must ja Tiit-Villem Tomingas.
ning maiustasid küpsiste ja
mahlajoogiga.
Seekordne võistlus oli väga
tasavägine ja tagasiside väga
positiivne. Lemmikküsimus
jäi välja selgitamata, sest neid
jagus igasse vooru. Tore oli
jälgida, kuidas erinevad tiimid

tegutsesid ühise eesmärgi
nimel, ja samas oleme kindlad,
et igaüks sai mõnegi teadmise
võrra rikkamaks. Suur tänu kõikidele osalejatele, palju õnne
võitjatele! Täname kohtunikke
Ruth Pääsukest ja Tiina Kalvetit.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Kõrged kohad gümnaasiumi ja
muusikakooli vokaalansamblitele
Grete Põldma
Ansambli Sirtsud2 ja Melody
juhendaja
XXI Alo Mattiiseni muusikapäevade raames oli 10.-11.
märtsil Jõgeval üleriigiline
vokaalansamblite konkurss,
mida hindas auväärne žürii ehk
Suur Kõrv koosseisus dirigendid Raul Talmar, Hirvo Surva,
Peeter Perens ja Lauri Breede,
helilooja ja dirigent Pärt Uusberg, helilooja, arranžeerija
ja vokaalansambli Estonian
Voicesi laulja Kadri Voorand
ning dirigenditaustaga riigikogu
liige Laine Randjärv.

6.-7. klassi
vanuseastmes
oli 10 ansambli
arvestuses kolmas
gümnaasiumi 5.-6.
klassi tütarlaste
ansambel Sirtsud2, juhendaja
Grete Põldma

4.-5. klassi vanuseastmes
tuli üheksa ansambli arvestuses III koht Saue Poistekoori
ansamblile, keda juhendab

Elviira Alamaa. Ansamblis
laulavad Mattias Donner, Erik
Võrklaev, Mark-Henry Põldmäe,
Daniel Bakler, Romet Morell,

Karl-Kristjan Lillepea, Ott-Kaarel Kümnik, Edward Horuženko,
Jasper Toots ja Henri Isok.
6.-7. klassi vanuseastmes
oli 10 ansambli arvestuses
kolmas gümnaasiumi 5.-6.
klassi tütarlaste ansambel Sirtsud2, juhendaja Grete Põldma.
Ansamblis laulavad Tuule Mari
Kuningas, Helene Vainumets,
Katariina Tõnismäe, Gitte
Mariet Sepp, Eliise Kiisler ja
Helena Raivo.
8.-9. klassi vanuseastmes
oli kõige rohkem osalejaid, 15
ansamblit. Kolmas koht kuulus Saue Noorte Meeste Koori
ansamblile, juhendaja Elviira

Alamaa. Ansamblis laulavad:
Markus Lehtsalu, Oliver Strastin,
Rasmus Strastin, Alexis Alliksaar, Rasmus Kuningas, Kaur
Erik Pääsuke ja Märt Tender.
Samas vanuseastmes esines tublilt Saue Gümnaasiumi
8. klassi tütarlaste ansambel
Melody.
Kokku astus võistlustulle 46
üldhariduskoolide, muusikakoolide ja stuudiote ansamblit üle
Eesti.
Lisaks põnevale konkursile
said noored osa ka Estonian
Voicesi ja Eesti Noorte Segakoori Alo Mattiisenile pühendatud kontserdist.

VAT teatri etendus „ Müller peab lahkuma!“ Sauel

Elu on parim meelelahutus

Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskus

18. aprillil kell 19 etendub
Saue Kontserdisaalis VAT
teatri etendus „Müller peab
lahkuma“.
Lapsesuu ei valeta. Aga
lapsevanema oma?
Lapsevanemad on kogunenud klassijuhataja tundi selge
eesmärgiga - tagandada õpetaja Müller! Klassijuhataja on
kaotanud klassi üle igasuguse
kontrolli ja toetava õppekeskkonna asemel valitseb anarhia. Kurjad keeled räägivad, et
selle taga on probleemid õpetaja isiklikus elus. Lapsevanemad ei saa silmi kinni pigistada, kui mängus on nende
maimukeste tulevikuväljavaated. Nende ehmatuseks ei
kavatse kogenud pedagoog
aga oma saatusega leppida,
vaid asub vasturünnakule.
Tuntud saksa autor Lutz

Hübner kirjeldab terava huumoriga lapsevanemate heitlusi haridusmaastikul. Eduühiskonnas tähendab heasse
kooli pääsemine helge tuleviku
kindlustamist. Seepärast tormavad täiskasvanud lahingusse nii raevukalt, et tasapisi
hakkab segamini minema,
kelle nimel üldse võideldakse.
Selles sõjas on rindejooned
ammu segamini paisatud.

Enam ei saa sellestki aru,
kas pedagoog on liitlase või
vastase rollis. Kellel oleks
seejuures veel jaksu pärida,
mida lapsed ise soovivad?
„Müller peab lahkuma!“
jõudis Saksamaal lavalaudadele 2010. aastal ja osutus
suureks hitiks. 2015. aastal
valmis näidendi põhjal menufilm. Eesti lavaversioonis asub
südika õpetaja Mülleri rolli
Elina Reinold.
Autor Lutz Hübner, tõlkija Mihkel Seeder, lavastaja
Margo Teder, kunstnik Pille
Jänes, valguskunstnik Triin
Hook.
Osades Elina Reinold, Liisa
Pulk, Maria Avdjuško, Meelis
Põdersoo, Ago Soots ja Tanel
Saar. Fotograaf Siim Vahur.
Piletid hinnaga 13 / 17
eurot müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
E-N 15-18.

Komöödiateatri etendus „Elu
on parim meelelahutus“ 5.
mail kell 19 Saue Kontserdisaalis. Andrus Vaariku kirjutatud, lavastatud ja esitatud
näidend võtab lähema vaatluse
alla inimelu väärtused.
„Mul pole tegelikult midagi
karta, need teemad on mulle
väga südamelähedased ja miks
mitte sellest avameelselt ja
valehäbita rääkida. Me oleme
siin maailmas ju esimest korda.
Me oleme siin ainult korraks ja
me ei tea ise ka, mida ja kuidas
teha. Ma olen esimest korda
eestlane, esimest korda olen
ma isa. Ma pole harjutada saanud. Ma kirjutan oma elu ühe
jutiga puhtandina valmis. Aga
see ei tähenda, et elu ei võiks
lõbus olla. Elu on parim meelelahutus! Pärast surma jõuab
mossitada kull.“

Monolavastuse teeb omapäraseks interaktiivsus, publikul
on võimalik näitlejaga kaasa
rääkida, diskuteerida ja küsimusi esitada.
Piletid hinnaga 13/15 eurot
on müügil Piletilevis ja Saue
Huvikeskuses E-N 15.0018.00 ja tund enne algust
kohapeal.

Kogukond ja vaba aeg

Kernu Valla Rahvamaja

Laagri Huvialakool

Majad,
täis vahvat
tegevust
Saue Sõna
Igas linnas või vallas on koolimajad ja raamatukogud,
noortekeskused ja lasteaiad,
rahvamajad ja seltsimajad,
kultuurikeskused ja vabaajakeskused või muud omavalitsuse
hallatavad hooned - täis vahvat
tegevust. Igas neist on suuremad või väiksemad võimalused,
et korraldada üritusi. See, milliseid võimalusi need pakuvad
ühest ja teisest küljest vaadatuna, on loo teema.
Kirjutis, mis on jätkulugu
artiklile „Korraldan, aga kus?“,
mis ilmus Saue Sõna 10.
veebruari numbris, keskendub
üldisemale, lisainfo on leitav
kodulehtedelt.

SAUE LINN
Saue linnas pakuvad linna hallatavatest asutustest vabaaja
tegevusi ja ruume kasutamiseks huvikeskus, noortekeskus, gümnaasium, lasteaed
Midrimaa, muusikakool, linna
raamatukogu ja päevakeskus.
Huvikeskus korraldab kultuuri- ja spordiüritusi linnarahvale ning kursusi täiskasvanutele: keraamika, maalimine,
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fotograafia, aiandus, portselanimaal, tekstiil ja taaskasutus.
Keskuses tegutsevad huviringid
lastele: showtants, keraamika,
meisterdamine, käsitööring,
anima- ja loodusteaduse ring,
skulptuur ja pisiplastika ning
üldkehaline ettevalmistus.
Traditsioonilised üritused
linnas on jõulukuuskede pidulik
ärasaatmine; linna meistrivõistlused males ja kabes, ujumises, suusatamises, discgolfis
ja jalgpallis; tervisespordipäev;
sportlik sari „Sauelane liikuma“: suusatamine, ujumine,
orienteerumine, õhtujooks,
rattasõit ja -kross, isadepäeva
staadionijooks; öömatk „Matkates vabariigi aastapäevale“;
lauluvõistlus „Saue Laululaps“;
võistkondlik mälumäng „Tammekilb“; rahvakultuuri pidu
„Saue Sõlg“; linna jaanituli;
noortepäev ja rahvusvaheline
noorte rütmimuusika festival
„Visioon“; lasteaia heategevuslik kevadpidu; linna sünnipäevapidu; kohvikute päev;
kontserdisari „Saue Kontserdisügis“; jõululaat ja küünalde
süütamine Saue linna jõulupuul.
Saue Noortekeskus annab

Turba Kultuurimaja

rendile erinevaid ruume koolituste, kontsertide, sünnipäevade ja muude sündmuste
korraldamiseks. Keskuses
tegutsevad erinevad klubid
ja ringid: DJ-, matka-, multimeedia- ja meistrite klubi,
kunsti- , kitarri ja muusikaring,
meisterdamine ja voolimine,
taekwondo, JJ-Street, body-fit,
Diiva tantsustuudio, mängukool
ja akrobaatika.
Saue Gümnaasiumis käib
pärast koolitunde vilgas huvitegevus. Ruumidest on võimalik rentida klassiruume, kooli
aulat, söögisaali, spordikompleksi (spordisaal, jõusaal, ujula,
maneež, staadion) ja 70-kohalist auditooriumit. Muusikakoolis on 50-kohaline kammersaal.
Saue Päevakeskuse ruumid
on küll väikesed, kuid seal
tegutseb kaheksa ringi ja kuus
klubi: seeniortants, memmede
rahvatants, naisansambel,
daamide ja Hiina võimlemine,
käsitöö- ja näitering, saksa,
soome ja inglise keele ning
laulu-, reisi- ja raamatuklubi.
Päevakeskus korraldab huvi- ja
kontsertreise, teatri- ja muuseumikülastusi.
Asutuste kontaktid on leitavad linna kodulehel saue.kovtp.
ee/hallatavad-asutused.

SAUE VALD
Laagri Huvialakool

Loengusari lastevanematele,
kellel kasvab kodus kooliealine laps
Saue Noortekeskuses
3. aprillil kell 18.00
„Mida ikkagi tähendab suhe lastega“

Lektor Pille Kriisa, eripedagoog, logopeed
Loeng on tasuta
Info telefonil 679 0196, Anneli Ritsing,
lastekaitse peaspetsialist

Laagri Huvialakoolis on huvitegevust väikelastele, koolinoortele ja täiskasvanuile.
Huvisuunad on muusika,
tants, kunst, sport ja käsitöö,
tehnika ning arendavad ringid
väikelastele. Lisaks kursused
täiskasvanutele. Kool pakub
lastele ja noortele võimalusi
osaleda üritustel ja laagrites.
Ringide töö tulemusi võib näha
näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festiva-

Saue Gümnaasium

lidel. 2016.-2017. õppeaastal
on kooli ringides kokku umbes
1300 õpilaskohta. Huviringide
tegevus toimub Laagri Koolis,
Laagri Spordihoones, Saue
Valla Kultuurikeskuses, Veskitammi Lasteaias, Nõlvaku Lasteaias, Nõlvaku Lasteaia Tuleviku filiaalis, Laagri Lasteaias,
VIVA Fitnessis ja RSK-s Kuuse.
www.laagrihuvialakool.ee.
◊ Laagri Kool: www.laagrik.
edu.ee
◊ Laagri Spordihoone (võimla,
ujula, staadion, jõusaal, ilusalong): www.laagrispordihoone.ee
◊ Veskitammi Lasteaed:
www.veskitammila.ee
◊ Nõlvaku Lasteaed: www.nolvakulasteaed.ee
◊ Nõlvaku Lasteaia Tuleviku
filiaal: www.tulevikulasteaed.ee
◊ Laagri Lasteaed: www.laagrilasteaed.ee
◊ RSK-s Kuuse: www.kuuseklubi.ee
◊ Ääsmäe Põhikool: www.aasmaepk.edu.ee
◊ Ääsmäe Lasteaed: www.aasmaelasteaed.ee

võimalik rentida ka muud ürituse tarvis vajalikku inventari.
www.facebook.com/Saue-vallaKultuurikeskus.

Saue valla Kultuurikeskus

Jõgisoo Vabaajakeskus

Saue valla Kultuurikeskuses
tegutseb olenevalt hooajast
kuni 24 kollektiivi ja huviringi.
Igal aastal korraldab keskus
ligi 30 erinevat üritust. Tähtsaimad neist on Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine, Saue
valla beebipäev, Laagri taluturg
ja perepäev, isade- ja emadepäeva kontsert, lauluklubi,
noortelaagrid, seltskonnatantsuõhtud, kinoõhtud, kontserdid
ja teatrid. Kultuurikeskus rendib soovijatele ruume: suurt
saali, pikka saali, salongi ja
koolitusruumi. Vajadusel koos
heli- ja esitlustehnikaga. Kokkuleppel kultuurikeskusega on

MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus
peamine tegevus on noorte
vabaaja sisustamine. 2008. aastal loodi vabaajakeskuse juurde
kaks noorteklubi ja remonditi
ruumid OÜ-s Jõgisoo Piim.
Vabaajakeskuses on võimalik
mängida piljardit, õhuhokit,
lauajalgpalli, koroonat, lauatennist ja lauamänge. Noored kasutavad ruume ka sünnipäevade
pidamiseks. www.jogisoo.ee.

Jõgisoo seltsimaja
Maja eesmärk on rahvakultuuri
traditsioonide hoidmine, meelelahutusürituste pakkumine
ümbruskonna rahvale, isetegemise toetamine, teatrietenduste
ja kontsertide kohale toomine.
Seltsimajas tegutseb mööbli
restaureerimise ja keraamika
töötuba, kaltsuvaiba kudumine
ja mängukool, toimuvad erinevad kontserdid, vabaõhuetendused, kodukandi- ja külapäevad, laadad, suvepeod, teatrietendused lastele ja täiskasvanutele, jõulupeod. Lisaks palju
erinevaid koolitusi ja õpitubasid
suurtele ja väikestele. Suviste
sündmuste korraldamiseks on
Jõgisoo seltsimajal kasutada
puhkeala koos vabaõhulavaga,
selle juures on kaasaegne tenniseväljak ja tänavakorvpalli
plats. Jõgisoo seltsimajas on
võimalik ruume rentida isiklike tähtpäevade läbiviimiseks.
www.jogisooseltsimaja.ee.

Tuula seltsimaja
Tuula küla seltsimaja on alles
ehitusjärgus, seega ei ole väga
palju huviringe veel töös. Loodud on aiandusring Hortonoo-
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Saue Noortekeskus

mikud. Külaelanikud käivad
õhtuti lauatennist mängimas
ning iga reede õhtul on seltsimajas lapsed koos: mängivad,
joonistavad ja meisterdavad.
Hetkel ei saa maja rentida:
läheb ehituseks. Hiljemalt
2018. aasta lõpuks saab maja
valmis. www.tuula.ee.

Vanamõisa seltsimaja
Vanamõisa seltsimaja haldab
MTÜ Vanamõisa küla. Seltsimaja töötab täies mahus koos
juhataja ja majahoidja-koristajaga. Seltsimajas on kümmekond erinevat huviringi: avatud
noor teke skus-mängutuba,
memme-taadi klubi, keraamika lastele ja täiskasvanutele, hatha-jooga, pesamunade
muusikaring, laulutunnid eelkooliealistele, seltskonnatantsu
kursus, latin dance lastele ning
latin dance soolo algajatele ja
edasijõudnutule. Toimuvad
igakuised erinevad üritused.
Seltsimaja ruume kasutavad
koosolemiseks LC Laagri ja
LEO Club Laagri.
Vanamõisa seltsimaja on
võimalik rentida tervikuna või
eraldi ruumidena: saun ja köök,
suur saal, väike saal. Olemas
on projektor, rentida saab lauanõusid, heli- ja valgustehnikat.
kodukyla.ee.

Hüüru mõisa ehk Hüüru
külamaja
Hüüru kandi piirkondlik kultuuri-, noorsootöö- ja seltsielu keskus on Hüüru mõis,
küla ajalugu ulatub aga 13.
sajandisse ja kaugemalegi. Et
arendada küla kaasaegseks ja
eelkõige inimsõbraliku elukeskkonnaga asumiks loodi aastal
2007 MTÜ Hüüru Külaselts.
Hüüru mõis töötab külakeskusena. Mõisahoone on avatud
kõigile, tegutsevad huviringid:

tütarlaste tantsuring, täiskasvanute võimlemine ja mudilaste
muusikaring. Neli korda aastas
on lapsed oodatud laagrisse.
Hooajalised kursused on erinevad – käsitööst sushi valmistamiseni. Külalisetendusi annavad teatrid. Traditsioonilistest
sündmustest võib nimetada
emadepäeva kontserti, jaanipäeva, laste jõulupidu, avatud
külaväravate päeva, sügislaatakohvikutepäeva, stiilipidusid ja
heakorratalguid.
Mõisa juures on mänguväljak – tutvumiskeskkond
külaelanikele. Külas elavad
aktiivsed inimesed ja tegutsevad ühingud, sh Hüüru pensionäride ühendus Sügiskuld, kes
koordineerib eakate tegevust.
Hüüru mõis on juba 130
aastat koduks Hüüru Raamatukogule. Mõisas töötab külakeskuse juht ja perenaine.
Mõisa ruume on võimalik
rentida, tingimused rentimiseks
on kodulehel www.huuru.ee.
Saalis on kontsertasetuses
sadakond kohta, laudades
60-70. Olemas on kõik vajalik
sündmuse läbiviimiseks: lauad,
toolid, köök, nõud, esitlustehnika (dataprojektor, ekraan),
helitehnika. Ööbimist mõis ei
paku. www.huuru.ee.
◊ Maidla seltsimaja:
www.maidlakyla.ee
◊ Saue Valla Raamatukogu
◊ Ääsmäe Raamatukogu:
aasmaeraamatukogu.edicypages.com/et
◊ Hüüru Raamatukogu

KERNU VALD
Kernu Valla Rahvamaja
Kernu Valla Rahvamaja Haibas
on parim paik vabaaja veetmiseks ning valla kultuuri ja
spordi tempel! Sellist päeva,
kus majas midagi ei toimu,
lihtsalt ei olegi. Maja avapidu

oli 4. novembril 1984. Rahvamaja saali mahub ligi 200
inimest, lava suurus on 6 x
6 meetrit. Võimalik on tellida
toitlustus. Ööbida saab samuti,
kuid põrandal oma mattide ja
madratsitega. Rahvamajas on
olemas saun.
Rahvamajas tegutseb laste ja
täiskasvanute näitering, memmede rahvatants, koorilaul ja
lauluklubi, laste karaktertants,
keraamika ring lastele ja täiskasvanutele. Spordiringid on
järgmised: koroona, jooga, võrkpall, sulgpall, noorte jalgpall ja
maleklubi, lauatennis noortele,
rahva- ja tippsportlastele. Spordisaal on 200-ruutmeetrine.
www.omavald.ee/rahvamaja.

Laitse Seltsimaja
Nelja küla rahvakoosolek võttis
1995. aastal vastu otsuse taastada Laitse vana vallamaja küla
seltsimajaks, kus oleks seltsielu, teabetuba, raamatukogu
ja laste mängutuba ning kus
oleks võimalik tegelda ümbruskonna kultuurielu edendamisega. Maja ülevaatusel selgus,
et vanast vallamajast saab
kasutada vaid osaliselt vundamenti. Talgute korras vana
vallamaja lammutati. Läks aega
kolm aastat - Laitse seltsimaja
avas uksed 1998. aasta detsembris Kaasiku külas. Majas
tegutseb noortekas, kolmapäeviti koguneb keraamikaring.
www.seltsimaja.ee.
◊ Kernu Põhikool-Lasteaed:
www.kernu.edu.ee
◊ Ruila Põhikool: www.ruilakool.ee
◊ Kernu Vallaraamatukogu:
kernuraamatukogu.weebly.
com
◊ Laitse Raamatukogu: laitseraamat.onepagefree.com
◊ Ruila Raamatukogu: ruilarmk.onepagefree.com

NISSI VALD
Nissi Valla Kultuurikeskus
Nissi Valla Kultuurikeskuse
majades on võimalik rentida
ruume mitmesuguste ürituste
korraldamiseks. Valikus on
erineva suurusega saalid ja
ruumid Riisipere ja Turba kultuurimajas. Kultuurikeskuse
kostüümilaenutusest leiab mitmesuguseid põnevaid rõivaid
ja vahvaid kostüüme lastele ja
täiskasvanutele.
Tegutsevad ringid: rahvatants, kammerkoor, naiskoor
Nelli, võimlemis- ja näitering,
koos käivad Puruvanakesed.
Harrastada saab rivi- ja seltskonnatantsu, käsitööd, lauatennist ja Hiina võimlemist,

õppida inglise keelt. Traditsioonilised sündmused on vabariigi
aastapäev, Nissi valla laululaps, jaanipäev, eakate jõululõuna, koduste laste jõulupidu
ja peamunade pidu. Toimuvad
kontserdid, külalisetendused,
filmivaatamised, näitused
ja laadad. nissivallakultuuri
keskus.ee.
◊ Turba Kool: www.turbakool.ee/
◊ Nissi Põhikool: nissikool.ee
◊ Riisipere Lasteaed: riisiperelasteaed.ee
◊ Turba Lasteaed: www.turbalasteaed.ee
◊ Turba Raamatukogu:
turbarmtk.weebly.com
◊ Riisipere Raamatukogu
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Saue linna 2017 meistrid ujumises
25 MEETRIT
Eva Liitmaa (T8)
Koit Jõgisman (P8)
Lysette Heinsalu
Henri Isok (P10)
50 MEETRIT
Liise Lotte Elmi (T12)
Juss Kaspar Lvovs (P12)
Ats Marek Tender (P14)
Brigitta Toomingas (T16)
Jan Erik Alliksar (P16)

27,13
22,43
19,74
17,19
38,15
34,59
30,83
50,79
28,65

100 MEETRIT
Anni Viik (N I)
Rauno Neuhaus (M I)
Meriliis Kivila (N II)
Timo Hallist (M II)
Piret Krutob (N III)
Kaido Atspol (M III)
50 MEETRIT
Riina Soosalu (NV I)
Ivar Pajula (MV I)
Jevgeni Kozlov (MV II)

1.17,65
1.08,86
1.19,35
1.07,33
1.25,71
1.10,49
49,30
33,54
46,34

Selgusid 2017. aasta meistrid ujumises

Rahvastepalli
võidukarikas meie
kooli tüdrukutele
Kadri Kummer
Kehalise kasvatuse õpetaja
Saue Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilased osalesid 2. märtsil Dumle rahvastepalli võistlustel. Harjutatud sai
tublisti tundides ja vahetundides, tüdrukutele olid treeningutel tugevateks
vastasteks poisid.
Juba Harjumaa voorus läks meie
õpilastel väga hästi. Tüdrukud võitsid
I ja poisid III koha.
Seejärel võistlesid tüdrukud Viljan-

dis, kuhu olid kohale kutsutud piirkonna
parimad võistkonnad Jõgeva, Harju ja
Viljandi maakonnast. Taas saatis tüdrukuid edu - I koht ja võidukarikas!
Võidukasse võistkonda kuulusid
Heleri-Lota Parts, Marta Rõigas,
Kristelle-Ly Kruuleht, Kadi Erendi,
Kertu Madelene Ladva, Heleri Marion
Rüütel, Ann Helen Eelmets ja Marta
Ründva. Võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Heleri-Lota Parts.
Õpilasi juhendasid õpetajad Kadri
Kummer ja Reimo Allik.

Saue lahtised meistrivõistlused ujumises
toimusid üheteistkümnes vanusegrupis
17. ja 19.märtsil. Ujuti vastavalt vanusele
25, 50 ja 100 meetrit vabalt individuaalarvestuses, naised mehed eraldi. Kokku
osales meistrivõistlustel 91 võistlejat.
Reedel startisid lapsed ja noored,
pühapäeval täiskasvanud ja seeniorid.
Vanusegruppide kiiremaid said autasuks
Saue meister ujumises 2017 karika ning
teine ja kolmas koht meistrivõistluste
medali ja diplomi.
Võistluste vanim osaleja oli triatleet
Aado Liblikmann, kes on sündinud
1936. aastal ja kes läbis 50 meetrit
ajaga 1.17,75.
Sarja „Sauelane liikuma” ujumise
etapil pühapäeval tuli tunni jooksul
läbida ajavõtuta vähemalt 250 meetrit,

Foto: Terje Toomingas

Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse juht

P 10 vanuseklassi kolm kiiremat, vasakult
Kaspar Kärner (II koht), Henri Isok (I koht),
Gregor Ander Mäe (III koht).

kuni 10-aastastel 50 meetrit. Sarjast
võttis osa 41 spordisõpra, kelle vahel
läksid loosimisele auhinnad.
Palju õnne võitjatele, suur tänu osavõtjatele ning peakohtunik Tõnu Meijelile, Keila Swimclub kohtunikele, Jaan
Toomingasele ja Saue ujula kollektiivile.
Järgmiste libisemisteni!
Täieliku lõpuprotokolliga saab tutvuda
veebiaadressil www.sauehuvikeskus.ee.

24. märts 2017 Saue Sõna

Vanem generatsioon

9

Toredad tunnid Kadriorus

Märtsikuu
sünnipäevalapsed

Elina Mägi
Päevakeskusel oli 6. märtsiks
kavandatud külaskäik presidendi lossi Kadriorus. Huvilisi
kogunes nii palju, et grupp
tuli jagada pooleks. Ajal, mil
pooled lossi väisasid, külastas
teine pool Vanurite Eneseabi
ja Nõustamisühingut (VENÜ)
Poska tänaval.
Konstantin Päts pani 12.
augustil 1937 nurgakivi Kadrioru lossile. Neobarokk loss
valmis 1938 arhitekt Alar Kotli
projekti järgi. Tema kujundas
ka ruumid, väljaarvatud riigipea suur kabinet, mille kujundas tollane Pärnu peaarhitekt,
kuulus Olev Siinmaa.
Riiginõukogu saalis on
säilinud Kotli algupärane
kujundus. Ruumi keskmes on
imposantne kaukaasia pähklist
puumosaiigiga kaetud laud,
mille ümber kogu valitsus ära
mahtus. Laua otstes ilutsesid
riigi sümboolikaga plaadid, mis
aga okupatsiooniajal eemaldati. Saali otsaseina kaunistab
vaip, millel on kujutatud Eesti
tollaste maakondade vapid.
2002. aasta renoveerimiste
käigus sai kogu loss tagasi
algupärase ilme.
Saime teada, et kolm lõvi
meie vapil sümboliseerivad
eestlastele nii olulisi sündmusi
nagu Madisepäeva lahing,
Jüriöö ülestõus ja Vabadussõda.
Seda kõike kuulsime lossis töötavatelt daamidelt, kes meile
majas ringkäigu korraldasid.

Sauelased käisid 6. märtsil tutvumas presidendi lossiga Kadriorus. Foto: Velve Tuuling

Lisaks veel huvitavaid meenutusi Daniel Märtmaalt, kes on
töötanud selles maja 30 aastat.
Nägime ära ka vahtkonna
vahetuse paraadukse ees. Tuli
välja, et mõnele oli üllatuseks
seegi, et sõdurpoisid peavad
kaks tundi järjest liikumatult
paigal seisma ja seda iga
ilmaga!
Lossist väikese jalutuskäigu
kaugusel Kadrioru pargi veerel
asub 19. sajandist pärit puithoone, milles tegutseb VENÜ
ja kus võttis meid vastu Heino
Hankewitz, kes on ühingu
üks asutajaid ning kauaaegne
juhatuse esimees. Keskus
rajati 22 aastat tagasi, kui Tallinn neile maja eraldas. Maja
renoveerimine sai teoks 1996
suures osas sakslaste abiga.
Praegu on ühingul ligi 400 liiget, vanim neist 99-aastane.
Majas töötab 50 ringi.
Keskus on avatud seitse
päeva nädalas kell 9-18. Töö

Korraldab Saue Päevakeskus:

TARGAD TOITUMISOTSUSED

EAKATELE

ARUKAS DIEET
TERVISLIK KAALULANGETUS
Esineb tervisenõustaja ja eratreener

Esimesed

sammud

Teisipäeval
11.04.2017
10:00
(kestus ca 2 tundi)

Saue
Noortekeskus
TASUTA
KOOLITUS!
Soovi korral võimalik teha

kehakoostise analüüs
HINNAGA 5.-

www.mirkomiilits.ee

käib vabatahtlikkuse alusel
toimkondade kaupa. Näiteks
on aiandus-, küpsetamis-,
raamatukogu toimkond, akvaariumi-, lindude ja eraldi kass
Kessu toimkond. Kessu on
majas tähtis persoon, kelle
lemmikkohaks olevat ühingu
lipu alus, justkui omamoodi
lipu valve. Ringide juhendajad
töötavad tasuta.
Üldpinda on majas 1000
m2. Arvukad toad on kenasti
möbleeritud, laudadel ja
akende ees on käsitöökatted.
Seintel on sageli vahetatavad
näitused jällegi oma liikmete
töödest. Kohvikus, mida külastatakse agaralt, saab iga päev
sooja toitu väga soodsate hindadega.
Inimesed teevad kõike
suure entusiasmi ja rõõmuga.
Tullakse nii Mustamäelt kui
Lasnamäelt. Siin saadakse
kokku sõpradega, on kenad ja
hubased kohvikunurgad, kus

peetakse tähtpäevi. Koosoldud tundidel ununevad kõik
hädad ja haigused. Palju
korraldatakse väljasõite, peetakse südamlikke jõulupidusid.
Seda muide neljas osas, sest
ruumid on suhteliselt kitsad ja
osavõtjaid alati rohkesti.
Külaskäigu lõppedes sai
meie päevakeskus kingituseks
raamatu, mis on välja antud
ühingu 20. sünnipäeva puhul.
Raamatust saab ülevaate maja
ajaloost ja praegusest tegevusest, selles on inimeste arvamuslugusid ja pildimaterjali.
Päris huvitav lugemine.
Meie päevakeskuse lauluansambel Rukkilill on käinud
VENÜ-s esinemas ja peatselt
saavad keskuse inimesed näha
meie näiteringi uut etendust.
Tore üritus oli, eriline tänu
organiseerijatele. Mis viga
osaleda, kui buss viib treppi
ja toob tagasi koju ka! Jääme
ootama järgmisi üritusi.

Saue Päevakeskuse
tegemised
Avatud on Laine Luigese
maalide näitus.
◊ 24. märtsil kell 11 Saue
Valla Kultuurikeskuses
filmi „November“ vaatamine. Pilet 3 eurot maksta
kohapeal. Täpsem teave
päevakeskuses.
◊ 24. märtsil kell 18.30 lauluklubi.
◊ 30. märtsil kell 15 räägib
Aidu Ots Madagaskari muljetest ja näitab pilte.
◊ 5. aprillil alates kell 10
Hindpere Optika korraldatud silmade kontroll ja
prillide tellimine. Silmade
kontroll 15 eurot, prillide
tellijatele 8 eurot. Info
ja registreerimine 5323
2454.
◊ 6. aprillil vaatame Tallinna
Draamateatris etendust
„Pangalaen“.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse muusikali „Mamma

mia“ vaatama.
◊ 3. mail kell 12 Reiki kliiniku loeng.
◊ 9. ja 10. mail kell 10 tühjadest kohvipakenditest
käekottide valmistamise
töötuba. Kellel on pakendeid, võtke kaasa, kellel
neid ei ole piisavalt, saab
päevakeskusest. Vajalik
eelnev registreerimine.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Anton Tšehhovi
„Provintsi traagika“. Kohtade arv on piiratud.
◊ 1.-8. oktoober reis Rumeeniasse. Hind 280 eurot.
Kohad on täis.

Seltsingud
◊ 31. märtsil kell 16 seltsingu Tammetõru koosviibimine.
◊ 4. aprillil kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

HELJE KUUS
MARTA PIIN
JEVGENI SARING
ALFRED JAKOBSON
IISE SIMENSON
LEO SOOTS
MAIMU TEOSTE
MILVI NAUTS
ELVI-MELAINE PAASIK
HELGA ALLILENDER
HARALD-JOHANNES
MATVEI
ALEKSEI VASSILKOV
HELGI-ANNE TRUMM
TIIU OLLMANN
HEINRICH PALSNER
TIIA LIIK
PILVI RÄHNI
IVI-MARE MÄGI
HELGI LEPPIK
LIIA-MAI PENDER
HAIMA DAUKŠA
ELVE TULP
LEMBIT PAJO
VIIVE EHRBERG
ELO-LIIS TOOMIK
EEVI HEINSALU
HELLE-MAIRE OJAVEER
ELGI ÄRM
HEINO TAMMSALU
REIN VEELAID
Palju-palju õnne!
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89
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Tervisenädal
10.-13. aprillil
päevakeskuses
10. aprill
Kell 12.15 kõneleb Ligita Haavik
Tervise Abi OÜ-st uuest riiklikust
süsteemist seoses abivahenditega. Kuidas nõustada inimest?
Mida peab selleks teadma? Abivahendite tutvustus.

11. aprill

Kell 9-10 tervisevõimlemine
(juhendaja Elena Kalbus) noortekeskuse II korruse väikeses
võimlemissaalis. Võimlemine
on kõigile avatud.
Kell 9-10 daamide võimlemine
(juhendaja Jane Põldmäe) noortekeskuse I korruse suures saalis.
Võimlemine on kõigile avatud.
Kell 10 eakate toitumisteemaline arutelu noortekeskuse I
korruse suures saalis. Toitumisnõustaja Mirko Miilits on
tegelenud just eakate toitumisprobleemidega ja kinnitab,
et kunagi ei ole hilja teha elus
muudatusi. Soovijad saavad
lisaks tasuta loengule 5 euro
eest (maksmine kohapeal
läbiviijale) teha ala parimatel
aparaatidel sisemise tervise
mõõtmise, millele järgnevalt
saab juhatust edaspidiseks.

12. aprill

Kell 11 kepikõnd, alustame
päevakeskusest.

13. aprill

Kell 12 loeng „Tervistavad kristallid“: kodu energia ja kaitse
loomine, armastus ja pereõnn,
lapsed, tervis, küllus.

Teated ja reklaam

Saue Sõna 24. märts 2017

10

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.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857
Viljapuude ja hekkide lõikus. Turu
parim hind! Tel 56703447
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476 email:
mehitus@gmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud. Pärast

töövälist aega teenuse osutamine
kokkuleppel. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 5029075.
Oled oodatud Sauele KUNDALINI
JOOGA BAASKURSUSELE alates
31.03 reedeti kell 18.30! Edasijõudnute tunnid kolmapäeviti kell
10.00 ja 19.00. www.simran.ee.
Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, betoonisegu.
Veokogused 0,1-8t. HEA HIND
KOKKULEPPEL! Tel 5015992.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
5092936.
LIIV, KILLUSTIK, SÕELUTUD
PÕLLU- ja METSAMULD, HALJASTUSMULD, FREESASFALT,
KRUUS kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel
5079362.

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 muruniiduki, murutraktori.
Võib ka vene mf või mtz-05, mis

võivad vajada remonti. Paku julgelt tel 53468430.
Ostan teie kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti vajav,
pakkuda võib ka vene autot. Tel
56298239.

Müün

Müüa puitbrikett alates 120 €/
tonn. Pellet 8 mm 170 €/960kg.
Hinnad koos transpordiga Sauel
ja selle lähiümbruses. Info tel
5011898.
Müüa toored küttepuud - lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

sid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.

loed seda kuulutust, palun helista
56960366.

Müüa venivad pukseerimisköied
(20mm läbim ja katkemistugevus
8,3 t, 24mm -12t, 26mm-13,9t).
Hind vastavalt kaalule. Kätte
saab Sauel, Sakus .Kokkuleppel
on võimalik saata pakiautomaati
üle Eesti. Tel 58588936, e-mail
enno.end@mail.ee.

Sõidame Siguldasse, Läti suurimale taime- ja lillelaadale. Kõik
poole odavam! 6. mai, väljasõit
Saue Kaubakeskuse eest kell
6.30. Info 56979122.

Kinnisvara

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan Sauele uuema või täielikult
renoveeritud maja üldpinnaga
kuni 180 m2. Telefon 55520120.

Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga
Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale
1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2 m
450 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.

Ostan krundi või vanema maja
Tõkke tänava või mõne muu käidava tänava ääres. Oodatud kõik
pakkumised tel 5021141.
Soovin üürida edaspidise ostuvõimalusega garaaži Sauel Kuuma
tänava piirkonnas. Telefon
56649756.

PAINUTUSPINGI OPERAATORI,
KEEVITAJA JA LUKKSEPA
 nõutav eelnev töökogemus
nimetatud ametis
Pakume
 huvitavat tööd edukas
ettevõttes Sauel
 toredat töökollektiivi
 stabiilset töötasu
Täiendav info ja kandideerimine
 Telefon 5308 7205
 sami@sami.ee
 Tule 20, 76505 Saue

www.upc.ee/kauri

Tammevana pubi vajab baaridaami-klienditeenindajat. Telefon 5648 2025. E-posti aadress
info@tammevana.ee.
Otsime 1,5- ja 2-aastastele
lastele haiguste ajaks hoidjat
Sauel. Tasu kokkuleppel. Kontakt
56477939.
OÜ Aneri Sport otsib õmblejat
(vabaaja ja spordirõivad). Saue,
Kasesalu 12, anerisport@gmail.
com, tel 5137705.

Varia

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklot-

Hea inimene, kes sa aitasid Saue
Maxima kaupluse juures kaupa
autosse (roheline auto), kui Sa

SA Haraka Kodu otsib meeskonda juhatajat ja juhiabi (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Saada CV aadressile kindel@hot.
ee, lisainfo saamiseks helista
53333909. Vaata ka www.harakakodu.ee. Tööle asumise aeg 1.
aprill 2017.

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

ELEKTRIKULE
Tööülesanneteks on elektripaigaldiste montaaži- ja käidutööd
Nõudmised kandidaadile:
 Erialane haridus
(elektriku kutsetunnistus)
 Elektriskeemide ja projektdokumentatsiooni lugemisoskus
 Eesti keele oskus tööks
vajalikul tasemel
 Autojuhilubade olemasolu

Ettevõte pakub:
 Erialast tööd stabiilses ettevõttes
 Teadmistele, oskustele ja
töötulemustele vastavat töötasu
 Erialast täiendkoolitust
 Sõbralikku töökollektiivi

Ele IluStuudio Sauel otsib
enda töökasse kollektiivi
juuksurit ja
küünetehnikut
www.elestuudio.ee
ele@elestuudio.ee
Tel. 534 89 016

Asukoht: Keila, Paldiski mnt 23
Info ja kontakt: 6747490, entek@entek.ee

Tule kliendipäevale
6. aprillil

Kauri tee ridaelamud asuvad väljakujunenud elukeskkonnas,
Tallinna külje all, Alliku külas, Laagri keskuse kõrval. Ideaalne kodu
kvaliteeti, mugavust ja rahulikku keskkonda hindavale inimesele.

+372 507 9552

Pakun tööd

Pellet premium 8 ja 6mm
175€/960kg, erinevad puitbriketid a.l 140€/960kg, lepp ja kask
kotis, kivisüsi. Sakus ja Sauel
transport tasuta. Tel 56924924,
6379411, www.leilibrikett.ee.

kell 18-20

RÜNNO SULG

Sõidame Palangasse 8.-11.06.
Külastame Ristimäge, Palanga
kesklinna, Merevaigu muuseumit. Lisainfo ja registreerimine
56979122.

EFC Estonia OÜ otsib juhtmeköidiste valmistajaid. Töö on
ühes vahetuses, asukoht Peetri.
Täpsem info tel 56980903 või
margo.kuslap@efcestonia.ee.

AS ENTEK pakub tööd
AS SAMI võtab tööle

Reis

Rynno.Sulg@upc.ee

d al.
Hinna 00 €
165 0

KEVADINE LEERIKOOL
Saue Kristlikus Vabakirikus algab
2. aprillil kell 12 kevadine leerikool.
Teemad
K
 as jumal on olemas?
K
 as piibel on usaldatav?
K
 es on Jeesus?
M
 is on patt?
M
 is on armastus?
M
 is on kogudus?
M
 is tähendab ristimine?
 Mis tähendab armulaud või issanda
surma mälestamine?
Oleme üles kasvanud nõukogude
aegses ateistlikus haridusruumis ja
sellised teemad on meile võõrad,
kuid just leerikoolis on võimalik saada
selgust antud valdkonnas.
Lisainfo telefonil 5695 7848, Erki Kuld.

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee
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MÜÜA UUED KORTERID SAUE LINNAS
KADAKAMARJA 23 MÜÜGIINFO

MORTEN AAVIK
50 656 47
morten@sauekodu.ee
www.sauekodu.ee

