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Aitäh, väikesed talgulised!
Linn on palju puhtam
Saue Sõna
Kui teeme ära talgulised alles
plaane pidasid, tegid lasteaiaja algklasside lapsed 28. aprillil
linna korrastamisel tõsist tööd.
Algklasside õpilased - ühte-

Saue Sõna nr 9 (485)
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6. mai 2017
www.teemeara.ee

kokku 424 last, kui keegi ei
puudunud,- koristasid õpetajatega koos kooli ümbrust, linna
metsaaluseid ja haljasalasid.
Lasteaia Midrimaa pere korrastas üheskoos igapäevaseid
mängu- ja jalutamispaiku, laste-

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee

aia ümbrust ja mõisaparki.Ilus ja
puhas ümbrus annab kõigile hea
enesetunde. Abilinnapea Riho
Johansoni sõnadega - see, kes
ise heakorratalgutel osalenud, ei
viska tõenäoliselt kunagi prahti
maha ja ei vea prügi metsa alla.

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Mida teha
jäätmetega?
◊ http://saue.kovtp.ee/jaatmemajandus

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 19. mai
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Aprilli lõpus lahti läinud sõimerühma ehitus annab lasteaiale juurde 18 kohta, mis on mõeldud
1,5- kuni 3-aastastele lastele.
Foto: Sirje Piirsoo

Selleks, et vähendada töödega kaasnevaid haljasalade kahjustusi, tegi eeltöid eritehnika.
Foto: Riho Johanson

Algavad tee-ehitustööd Tule põik tänaval
ja Kasesalu tänava läbimurdel
Kui Kasesalu tänava ehitus
häirib linna igapäevaelu suhteliselt vähe, siis Tule põik tänaval
peavad inimesed ehitusajaks
liikumisharjumusi mõningal
määral siiski muutma. Tööde
ajaks kaob ka võimalus sealsel
suurel platsil autosid parkida.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, on mõlema objekti tööde
lõpptähtaeg juuli 2017.

Riho Johanson
Abilinnapea
Saue Linnavalitsus on läbi viinud hanked, leidmaks ehitajad
Tule põik tänava rekonstrueerimiseks ja tänavavalgustuse
ehitustöödeks ning Kasesalu
tänava läbimurde ehituseks.
Tule põik tänava hankel
osutus edukaimaks pakkujaks
Altos Teed OÜ ja Kasesalu
läbimurde ehitab välja Maaparandus OÜ.
Mõlema objekti osas on toimunud esimesed ehituskoosolekud. Loodame, et ehituslikult kõik laabub.

Jätkuvad vahepeal seiskunud lasteaia B-korpuse uue
sõimerühma ehitustööd
Saue las te aed Midrimaa
B-korpuse uue sõimerühma
ehitustööd algasid 2016. aasta
oktoobris. Töid alustas Tabasalu Meistrid OÜ, kes võitis
hanke kui madalaima pakkumise esitanud ehitusettevõte.
Kahjuks hakkasid ehitustööd
suhteliselt kiiresti liikuma vastupidises suunas sellele, mida
Saue Linnavalitsus töö tellijana
lepingujärgselt õigustatult eeldas ja ootas. Detsembris 2016
tuli linnavalitsusel sõlmitud

ehitusleping üles öelda, sest
väga lihtsustatult kirjeldades
ei teostanud ehitaja töid ehitusprojekti järgi. Konflikt käivitas
kohe ka õigusvaidluse.
Paralleelselt õigusvaidlusega alustas linnavalitsus uue
ehitushanke ettevalmistamist.
Nüüdseks on uus ehitaja - kelleks on Norete Grupp OÜ -,
leitud ja töid objektil on tehtud
alates aprilli viimasest nädalast. Lepingujärgne objekti
valmimise aeg on juuli 2017.
Sõimerühma ruumide valmimine toob lasteaiale juurde 18
lasteaiakohta, mis on mõeldud
1,5- kuni 3-aastastele lastele.

Peagi on bussireisijatel
kasutada uued bussiootepaviljonid
Bussipaviljonidel on tänavapildis kaks peamist funktsiooni.
Esimene, see peamine, on
olla arusaadavaks maamärgiks
kohas, kus asub bussipeatus.
Teine ja mitte üldse ebaoluline ootepaviljoni funktsioon

on olla esteetiline ja korrektse
välimusega rajatis tänavapildis. Seetõttu tegi linnavalitsus
möödunud aasta suvel otsuse
eemaldada kaks vana paviljoni
linna saabuvalt sõidusuunalt,
mis asusid Tule ja Kuuseheki
tänaval Linnavalitsuse ja Saue
peatuses.
Vabandame nende bussireisijate ees, kelle jaoks tekitas
see otsus mõningase pahameele, kuid nende paviljonide
esteetiline välimus riivas väga
tugevasti linna üldist heakorda.
Eemaldatud paviljonide asemele tulevad nüüd uued.
Uued paviljonid püstitatakse
peatustesse, kus möödunud
aasta lõpus tehti eeltööna uued
alusplatvormid: linna saabuval
suunal peatused Linnavalitsus
ja Saue ning linnast väljuval
suunal peatused Laastu, Tule
ja Paulig.
Uued peatused on väljanägemiselt analoogsed klaasist
seintega paviljonid, nagu linnapildis on juba olemas.

Uute paviljonide puhul korrigeerisime nende ehitust selliselt, et seinte ülaservas ei ole
katuse all avaust, läbi mille sai
vihm ootajatele peale sadada.
Senistel klaasist paviljonidel
katame need avaused kinni.
Maikuusse on planeerinud
ka bussiootepaviljonide klaasseinte pesu.

◊ Ekskursioon Nurga puukoolis
(pildil). Sealses kollektsioonis
on üle 2000 erineva okas- ja
lehtpuu liigi. Puukool toob
Eestisse uusi ja harvaesinevaid okas- ja lehtpuu liike
eesmärgiga katsetada neid
meie kliimas ja pakkuda
müügiks sobivamaid taimi
kohalikele huvilistele, kollektsionääridele. Põhitoodangu
moodustavad konteinertaimed. Soovi korral on võimalus osta istikuid koju kaasa.
◊ Kivi-Lillemäe talu Saku vallas, kus asub Eesti suurim ja
rikkaim kiviktaimla, kaljuaed.

lises tollihoones Tavern Peetri
Tollis. Eelnevalt kogume bussis
2 eurot igalt reisijalt, mille eest
saab kohvi ja saiakese.
Orienteeruv saabumine
Sauele kell 17.
NB! Kaasa võtta sularaha ja
hea tuju! Foto: www.nurgapuukool.ee

Seitse uut istepinki linnaruumis
Et suurendada inimeste võimalusi nautida värskes õhus
viibimist, paigaldas Saue Linnavalitsus möödunud suvel
valminud Tõkke tänava pargija-reisi-parkla ja kergliiklustee
äärde seitse uut istepinki ning
prügikastid. Väljanägemiselt on
need komplektid analoogsed
2015. aastal valminud Saue
raudteejaamast Keila suunas
viiva kergliiklustee puhkekohtadega.
Pinkide-prügikastide soetus
ja paigaldus sai teoks eurorahade toel.

Saue linna elanike keskkonnaalane õppereis
Marju Norvik
Linnavarahalduse heakorra
peaspetsialist
Selle aasta keskkonnaalane
õppereis Saue linna elanikele
toimub 8. juulil. Buss väljub
Saue kaubakeskuse parklast
kell 9. Lisainfo ja registreerimine telefonil 679 0213 või
e-posti aadressil marju.norvik@
saue.ee. Kohtade arv piiratud!

Õppereis viib Paldiski tuuleparki ja eraaedadesse
Harjumaal
◊ Külastame suurt ja liigirikast eraaeda Suurupis, kus
on mitu erinevat osa, suured
püsilillepeenrad, roosiaed,

huvitava lahendusega tarbeaed ja looduslik rannaniit.
◊ Paldiski tuulepark valmis
2012. aastal ja hõlmab ligi
125 hektari suurust maaala.

◊ Lühike linnaekskursioon Paldiskis, kus külastame pankrannikut, Põhja- ja Lõunasadamat, olulisemaid hooneid,
linnaparki ja tutvume linna
lähiajalooga.

Kehakinnituseks teeme peatuse
Paldiskis asuvas stiilses ajaloo-

a

haastusud
iiv
iusti
Te auba ise hae
pp
ppaaduri teeus
if@asepee
teef 5346 0382
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Linnaelanike rahuloluküsitluse tulemused
Saue Sõna
Saue Linnavalitsus viis sauelaste
seas neljandat korda läbi küsitluse, et uurida linnaelanike rahulolu infoallikate, erinevate linnaelu
puudutavate külgede ja linnavalitsuse tegevustega. Küsitlus hõlmas
ka spordirajatiste kasutamise ja
mittekasutamise põhjuseid ning
muutuseid elanike hinnangutes.
Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS, selles osales perioodil 28. märts kuni 7. aprill 400
vastajat vanuses 16 eluaastat ja
vanemad.
Küsitlus näitas, et elanike
üldine rahulolu Saue linnas elamisega on jätkuvalt väga kõrge.
Rahul või üldiselt rahul on 99%
elanikest ja rahulolematu vaid 1%.
Võrreldes eelmiste uuringutega, on
väga rahulolevate elanike osakaal
veelgi tõusnud.
Positiivsete väärtustena näevad
linnaelanikud jätkuvalt Saue linna
turvalisust, rahu ja vaikust, kodust
ja mõnusat õhkkonda, väikese
koha eeliseid ja rohelust.
Negatiivsete külgedena tuuakse
vähesel määral esile teede ja
tänavate olukorda, võimuorganite
tegevust ja transpordiprobleeme murekohad on jäänud samaks.
Saue linnas toimuvast on väga
huvitatud 36% ja mõnevõrra

tus jätkuvalt oluliseks kooli ülerahvastatuse ja lasteaiakohtade
vähesuse teema.
Sotsiaalhoolekande puhul nimetati sel korral sagedamini eakate ja
erivajadustega inimeste hooldamisega seotud teemasid, sh hooldekodu rajamise vajadust.
Linnamajanduse ja ettevõtluse
valdkonnas tuli välja töökohtade
loomisega seonduv.
Linnavalitsuse töö hindamisel
ilmnes, et paremini hinnatud on
info kättesaadavus. Teiseks reastus kirjadele vastamise tähtaegadest kinnipidamine. Rahulolu
linnavalitsuse tegevusega on kõrgel tasemel ja võrreldes eelmise
uuringuga veidi paranenud.
Spordirajatiste osas on säilinud
olukord, kus Sarapiku terviserada
on märksa populaarsem (kasutab
72%) kui ujula (43%). Staadioni
on kasutanud 20%, discgolfi rada
13% ja kooli spordisaali 10% elanikest. Discgolfi puhul oli näha,
et tegu on suhteliselt uue spordialaga.
Miks Saue linna elanik üht või
teist spordirajatist ei kasuta, märgiti kõige sagedamini, et spordiga
ei tegeleta, sport ei meeldi. Pea
samavõrra mainiti ajapuudust ja
laiskust. Lisaks on põhjuseks, et
inimene tegeleb mõne teise spordialaga või tegeleb spordiga mujal.

Elanike rahulolu-uuringutega on
võimalik tutvuda linna kodulehel
www.saue.ee –> juhtimine –>
linnavalitsus –> uuringud.
huvitatud 57% elanikest. 7% linnas toimuva vastu huvi ei tunne.
Silma paistab, et meestest märksa
enam tunnevad linnaelu vastu huvi
naised. Ka noored ja keskealised
on enam huvitatud kui vanemad
inimesed.
Peamine infoallikas linnas toimuva kohta on elanikele jätkuvalt
infoleht Saue Sõna (86%), seejärel tuttavad (52%) ja Saue linna
koduleht (37%). Kuulutused ja
reklaamid on minetanud tähtsust,
kuid tõusnud on linna Facebooki
lehe kasutus infoallikana. Saadud
infot peab piisavaks 87% ja ebapiisavaks vaid 1% vastanutest. 12%
ei osanud küsimusele vastata.
Väga hästi on Saue elanikud
rahul turvalisusega (88%) ja linna
üldise heakorraga (83%). Rongitranspordiga on rahul 77%, teede
ja tänavate korrashoiuga aga 65%.
Bussitranspordiga on rahul 43%
vastanutest. Teede ja tänavate
üldise seisukorraga on rahul 36%
linnaelanikest ning 42% on enamvähem rahul.
Hariduse, kultuuri, noorsootöö,
spordi ja vaba aja valdkonnas osu-

Sõidame!
12. mail
(reede)

7. juulil
(reede)

15 - 16 juulil
(laupäev-pühapäev)

18 ja 20 juulil
(teisipäev ja neljapäev)

11. augustil
(reede)

19. augustil
(laupäev)

Tartu ja ERM-i
ekskursioon

42€/
38€
pensionärile

„Viimane võllamees“

35€

Rakvere teatri suvelavastus Loodi
kuivatis, Loobul

2 päevane Kihnu teatrireis
Kihnu suveteatri etendus

165€

„Meri muigab teitele vasta“
1 päevane Kihnu teatrireis
Kihnu suveteatri etendus

106€

„Meri muigab teitele vasta“
„Kõrboja perenaine“
Ugala teatri suvelavastus
Vargamäel + ekskursioon
muuseumis

40€

„Kõrboja perenaine“
Ugala teatri suvelavastus
Vargamäel + ekskursioon
muuseumis

40€

(Reisid toimuvad paarikümnele inimesele mugava bussiga)
Info ja registreerimine:
bustrip.ee / telefon: 566 82 396, Arvo / e-post: bustrip@bustrip.ee

Võistkond Seitse Kadakat juhib kahe vooru järel Saue meelelahutuslikku mälumängusarja 86 punkriga. Foto: Kristi Paas

Saue mälumängu teise
vooru võitis Seitse Kadakat
Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja
Saue meelelahutuslik mälumängusari jätkus 28.
aprillil Saue Noortekeskuses. Mängu võitis Seitse
Kadakat (Meelis Rõigas, Andres Kuningas, Tuuli
Kuningas ja Matti Loit), kes kogusid 46 punkti.
Võrdselt 44 punktiga jäid teist kohta jagama
Memosa (Villu Liiv, Ulvi Urgard, Kelli Kõluvere ja Tiiu
Kuuskme) ning Kettavennad (Ilmar Tooming, Jaanus
Sootla ja Andres Laisk). Esiviisikusse mahtusid veel
43 punktiga Mall ja Tuukrid.
Seitse Kadakat tõusis liidriks ka sarja kokkuvõttes,
olles kahe mänguga kogunud 86 punkti. Memosal
on 85 punkti. Järgnevad Tuukrid 82, Kettavennad
81 ning Mall ja Saue Segakoor võrdselt 76 punktiga.
Mälumängu korraldavad MTÜ Sinimustvalge Saue
ning Andrese Mälumängud. Kokku on sarjas neli
mängu, kolmandat vooru on oodata septembris.

Linnaelu

Üliõpilaste välisõppe
ning õpilasvahetuse
stipendiumi taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi saavad taotleda Saue linna elanike
registrisse kantud 15-18-aastased õpilased ja
18-25-aastased statsionaarses õppes õppivad üliõpilased.
Stipendiumi suurus ühe õpilase ja üliõpilase kohta on õppeaastaks või kaheks semestriks kuni 1000 eurot ja üheks semestriks kuni
500 eurot. Stipendiumifondi suurus on 0,1%
Saue linna kinnitatud tulumaksu eelarvest.
Stipendiumid on ühekordsed ja antakse
kõigile stipendiumi taotlemise tingimused
täitnud õpilastele või üliõpilastele. Kui taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse
selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik,
otsustab iga stipendiumi suuruse komisjon
eelarve piires.
Taotlus stipendiumi saamiseks tuleb esitada Saue linnavalitsusele hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise kord ning taotlusvorm:
www.saue.ee –> haridus –> stipendiumid.

Ülevaade Saue
Linnavolikogu istungist

Saue Sõna 5. mai 2017
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Katastriüksuste uued lähiaadressid

Saue Linnavalitsuse 19. aprilli istungi
päevakorras oli 15 küsimust.

Senine aadress
Istiku tn 6 / Rauna tn 40
Nurgakivi tn 2b
Nurgakivi tn 2a
Rauna tn 44
Rauna tn 46

Saue Linnavalitsus
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile
toetust 8 320 eurot 104 Saue
linna noore treeningkulude katteks perioodi 1. jaanuar kuni 31.
august 2017 eest.
◊ Kinnitas Puidu, Nurgakivi ja
Rauna tänavate uued ruumikujud
ja katastriüksuste uued lähiaadressid (vt tabel).
◊ Väljastas ehitusloa Tõkke tn 45
üksikelamu ja majandushoone
lammutamiseks ning uue üksikelamu püstitamiseks.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue linna
tänavate pindamine“ hankedokumendid.
◊ Lähetas linnapea Harry Pajundi
Saue linna ametliku delegatsiooni koosseisus 19. maist kuni
21. maini 2017 Inčukalnsi, Saue
linna sõprusomavalitsusse Lätis
osalema sealsel rahvatantsupeol.
◊ Lähetas linnapea Harry Pajundi
Saue linna ametliku delegatsiooni
koosseisus 26. maist kuni 29.
maini 2017 Quincy-sous-Senart´i,
Saue linna sõprusomavalitsusse

◊

◊

◊

◊

◊
◊

Prantsusmaal, tähistamaks Saue
linna ja Quincy-sous-Senart´i
vahelise sõpruslepingu sõlmimise
10. aastapäeva.
Kinnitas Saue Päevakeskuse 25.
mail korraldatava Ugala teatri
etenduse „Nähtamatu daam“
külastuse osalustasuks 24 eurot
inimese kohta.
Kinnitas Saue Päevakeskuse 13.
mail korraldatava Prangli saare
reisi hinnaks 30 eurot inimese
kohta.
Muutis ja kinnitas Saue Linnavarahalduse töökohtade koosseisu
alates 1. maist 2017:
Suunas volikokku otsuste „Ehitise peremehetuks tunnistamine“
ja „Eluruumi sotsiaaleluruumiks
tunnistamine“ eelnõud.
Määras hooldaja kahele puudega
inimesele.
Kinnitas lihthankel „Saue linna
Tule põik tänava rekonstrueeri-

Uus aadress
Istiku tn 6 / Puidu tn 42
Puidu tn 44
Puidu tn 46
Puidu tn 47
Puidu tn 49
mine ja tänavavalgustuse ehitustööd“ edukaks Altos Teed OÜ
pakkumuse.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Spordihalli
ehituse projektijuhtimise ja
ehitusaegse omanikujärelevalve
hanke koostamine“ hankedokumendid.
Saue Linnavalitsuse 2. mai erakorralisel istungi päevakorras oli kolm
küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas riigihankel „Saue linna
välisvalgustuse hooldusteenused“
edukaks ProSystem OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas Saue vallamaja hoone
ideekonkursi hanketulemused.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue linna
lipuväljaku jalgteede renoveerimine“ hankedokumendid.

Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 26. aprilli istungi päevakorras oli kuus küsimust.

Saue Linnavolikogu
◊ Algatas Saue linna Räni-2 maa-ala detailplaneeringu ja kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.
◊ Tunnistas peremehetuks Saue linnas
järgnevatel kinnistutel asuvad ühisvee- ja
-kanalisatsioonitrassid: Sooja tänav T2,
Sooja tn 4a, Kasesalu tänav T2, Sooja tn
4 ja Kasesalu tn 20. Nimetatud trassid
kuuluvad pärast peremehetuks tunnistamist Saue Linnavalitsuse bilanssi ja ehitusregistrisse tuleb kanne, et Saue Linnavalitsus on trasside omanik.
◊ Võttis vastu Saue valla põhimääruse.
◊ Tunnistas sotsiaaleluruumiks Saue linna
omandis oleva 20,8 m2 eluruumi aadressil
Tule tn 7-19.
◊ Lähetas volikogu esimehe Valdis Toomasti,
liikmed Signe Laari ja Erki Kulla ning volikogu assistendi Marlys Pajula Saue linna
ametliku delegatsiooni koosseisus 19.
maist kuni 21. maini 2017 Inčukalnsi,
Saue linna sõprusomavalitsusse Lätis.
◊ Lubas volikogu esimehe Valdis Toomasti
korralisele puhkusele 27. aprill-2. mai. Teda
asendab volikogu aseesimees Meelis Rõigas.

Räni-2 maa-ala detailplaneeringu algatamine
Saue Linnavalitsus

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. mai
2017. Taotlused esitada paberkandjal või
elektroonselt Saue Linnavalitsusele e-posti
aadressil saue@saue.ee. Taotlusvorm asub
linna veebi www.saue.ee avalehel taotluste
vormide all.

S a u e L inn a v o liko g u a l g a t a s
26.04.2017 otsusega nr 172 Saue
linna Räni-2 maa-ala detailplaneeringu ja kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.
Detailplaneering haarab Saue
linna kirdepiiril raudteeäärseid hoonestamata ühepereelamute kinnistuid koos juurdepääsuteedega koond-

nimetusega Räni-2. Ala koosneb 16
kinnistust, summaarne pindala on
33 486 m². Lisaks on kaasatud osaliselt kinnistu Kuuseheki tänav T4.
Kõik planeeringuga kaasatavad
kinnistud on valdavalt rohumaad.
Detailplaneeringu eesmärk on Räni-2
maa-ala ümber planeerida kuni neljaks korterelamumaa sihtotstarbega
kinnistuks, nende hoonestusõiguse,
tehnovõrkude, liikluskorralduse ja

parkimise, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Seoses sellega
kaasatakse osaliselt kinnistu Kuuseheki tänav T4.
Koostatav detailplaneering ei
muuda kehtivat Saue linna üldplaneeringut. Detailplaneeringuga
kavandatava tegevusega ei kaasne
olulist mõju keskkonnale ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei
algatata.
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Nooremad krossisõitjad

Ligi paarkümmend julget sauelast suundub ekstreemseid ilmaolusid trotsides ajavõtuta rattasõidule

Vanemad krossisõitjad.

Fotod: Sirje Piirsoo, Terje Toomingas

Jalgrattasõit talvistes ilmastikutingimustes
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Start sarja „Sauelane liikuma“
kuue kilomeetri pikkusele jalgrattaetapile läks lahti 29. aprillil
kell 12 Saue jaanituleplatsilt.
Kohale olid tulnud tõelised spordihuvilised, sest veel küll lund ei
sadanud, aga kohe hakkas.
Ajavõtuta sõidu kõige noorem osaleja oli 5-aastane Markus Põder, kes distantsi vaid
paarist soojakraadist, vihmast,

lörtsist ja tugevast tuulest hoolimata edukalt läbis.
Ajavõtuga jalgrattakrossil
tuli lastel läbida 500-meetrine ring. Täiskasvanutele oli
rajameister Marko Pruus maha
märkinud nelja kilomeetri pikkuse ringi.
Nooremad mehed, M ja
M35 vanuseklassi ratturid näitasid oma vastupidavuslikku
kiirust 8-kilomeetrisel distantsil, läbides kaks 4 kilomeetri
pikkust ringi.
Jalgrattakrossi P6 vanuse-

klassi kolm kiiremat olid Marten Sarna (1.21,17), Robert
Kesküla (1.29,24) ja Markus
Põder (2.16,48).
P8 vanuseklassi võitja oli
Hugo Ruud (1.10,32) ja kohe
tema järel finišeeris Karl Riiman ajaga 1.11,27.
Tüdrukute sõidud võitsid Piia
Põder ajaga 1.57,38 (T8) ja Triin
Trampärk ajaga 1.25,26 (T10).
Täiskasvanute seas juhtis
esimesel ringil võistlust Indrek
Eelmets rattaklubist Redbike.
Talle järgnes Virko Raagmets,

kellel õnnetul kombel purunes
rattal kett ja ta oli sunnitud
võistluse katkestama.
M35 vanuseklas si kiireim oli Indrek Eelmets ajaga
28.33,52, teise koha saavutas
Erko Vuks, aeg 28.45,16.
Meeste põhiklassi võitja oli
Erik Lepikson, kes läbis 8 km
ajaga 32.35,46.
Naiste vanuseklassi võitja
Kadri Ruud sõitis 4 km krossi
ajaga 18.12,46.
M45 vanuseklassi võitja
Andrus Oruste aeg neljal kilo-

Algab mälumänguvõistlus „Tammekilb 2017“

Anett Pajur ja Macho taas kullal

Saue Mälumänguklubi juhatus

Veskimetsas peeti 16. aprillil sisemeistrivõistlused takistussõidus,
kus poniklassis sai kulla Anett
Pajur, kes sõitis 11-aastasel ponil
Macho.
Pärast võitu ütles Anett intervjuus, et ta närveeris sõidu eel, kuid
rada oli väga hea: sammud klappisid, takistuste vahed sobisid ja poni
Macho andis parima. Kui Anett
teises voorus viimasena rajale läks,
siis juba võitma: takistused ei olnud
kõrged, Machole vaid üle astuda.
Aneti möödunud hooaeg oli
edukas. Ta oli 2016. aasta parim
poniratsanik - arvestatakse võistlustel saadud punkte, kus pingerida
moodustatakse eeskätt kohta ja siis
veel takistuste kõrgusi arvestades
-, Eesti meister takistussõidus
ponide klassis ja Tallinn International Horse show võitja takistussõidus ponide klassis. Talle kuulus
ponikarika II koht üldarvestuses.
Välisvõistlustelt on Anetil möödunud aastast ette näidata võit avatud klassis 100 cm takistussõidus

Algavad XI Saue linna lahtised võistkondlikud esivõistlused mälumängus „Tammekilb 2017“.
Võistkondade suurus on kuni neli
liiget. Võistkonda võib kuuluda
Sauel mitteelavaid mälumänguhuvilisi ja oodatud on külalisvõistkonnadki.
Lisaks juba väljakujunenud
võistkondadele oleks meeldiv näha
osalemas ka ettevõtete, MTÜ-de ja
lihtsalt sõpruskollektiivide mälumänguhuvilisi.
Küsimused koostab ja võistlust juhib tänavugi
tuntud mälumängur ja võistluste korraldaja Tenno
Sivadi.
Kokku toimub kolm vooru, neist üks kevadel
ja kaks sügisel. Võitja selgub kahe parema vooru
summas ja viimane voor tuleb kindlasti pidulikum.
Esimene voor toimub teisipäeval, 16. mail,
algusega kell 19 Saue Gümnaasiumi klassis 310
(Nurmesalu 9).
NB! Saue Mälumänguklubi liikmetel palume
varuda lisaks veel natuke aega, sest pärast mängu
viime läbi iga-aastase klubi üldkoosoleku.
Täpsem informatsioon Villu Liivilt, tel 6790189,
e-posti aadress villu@saue.ee.

meetril oli 14.15,38 ja M75
vanuseklassi võitjal Riho Kilpil
27.10,51.
Suur tänu kõigile osavõtjatele, kes sellistes ekstreemsetes tingimustes võistlema tulid.
Et rattasõit edukalt kulgeks,
aitasid kaasa Roadservice OÜ,
G4S, Marko Pruus, Sirje Piirsoo ja Jaan Toomingas. Aitäh!
Kohtumiseni 21. mail tervisespordipäeval algusega kell 12
kooli staadionil. Kavas on mitmed erinevad spordialad. Täpne
info www.sauehuvikeskus.ee.

Saue Sõna

Anett ja Macho 2016. aastal Tallinn Horse Showl.

Soomes Tamperes. Avatud klassis
võistlevad ponid koos hobustega.
Sellest aastast rääkides ütleb
Anett, et ta proovib endast anda
parima, kuid võtab päev päevalt.
Eesmärgiks on pääseda Põhjamaa
mängudele ja osaleda Eesti võistlustel: Horse Show, meistrivõistlused ja ponide karikaetapid.
Anett on koos Machoga treeninud ligi kaks aastat treener Sirje
Arguse käe all Tondi Ratsaklubis.
Macho on 11-aastane, mis on
hobuse jaoks parim iga.

Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Kõrvuti Machoga ratsutab Anett
tänavu uue noore hobuse Genesesiga, kellega proovib hooajal
edukaid starte teha. Genesis on
5-aastane ning siiani on neil pea
iga trenn ja võistlus läinud paremini. Kaks isiksust - tutvumine
võtab aega.
Anett on ratsutamisega tegelenud alates kuuendast eluaastast,
mil isa ta esimest korda Niitväljale
väikse poni selga viis. Tänaseks on
sellest kujunenud Eesti tasemel ja
juba riigi piiregi ületav võistlussport.

Haridus
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Lapsevanem soovib oma lapsele head haridust
Kasutatud
allikad
◊ http://www.telegram.ee/
vaimsus/6-omadust-misaitavad-lastel-elu-ja-oppimisega-paremini-toimetulla
◊ http://www.oleteadlik.ee/
ulo-vooglaid-mida-tahendab-et-igal-kodanikuloigus-haridusele/
◊ http://ylokool.com/artiklid/
ope-oppimine-ja-haridus/

Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja
Käes on kevad, aeg, kus paljud lapsevanememad peavad
otsustama, millises koolis alustab tema laps kooliteed. Valikutes arvestatakse kriteeriume:
lapse erisused ja anded, koolitee pikkus, võimalused huvitegevuseks, kooli maine jne.
Valdavalt valivad Sauel elavad lapsevanemad oma lapsele
kooliks Saue Gümnaasiumi,
soovides, et laps saab selles
koolis hea hariduse.

Mis aga on hea haridus?
Tsiteerides sotsiaalteadlast
Ülo Vooglaidu, kellest suuresti
on ajendatud minu mõttekäik
selles kirjutises, ei saa haridust mitte keegi meist mitte
kuidagi kellelegi anda. Kas
lapsel õnnestub kujuneda
haritud inimeseks, sõltub paljudest asjaoludest. Hariduse
omandamine ei koosne ainult
õppeprotsessist ja koolitunni
tarkustest.
Hea õpetaja ja kool on lapse
jaoks oluline, kuid hoopis
tähtsam on see, mida kodust
endaga kaasa võetakse.
Hariduse üheks komponendiks on kindlasti kasvatus,
kasvatus nii kodus kui koolis.
Selles osas on oluline roll kooli
ja kodu koostööl, ühistel väärtushinnangutel.
Üsna sageli arvatakse, et
lapsel aitab koolis hästi hakkama saada hea lugemis- ja
arvutamisoskus, kõrge IQ-tase,
hästi läbi viidud ainetunnid,
loovad õpetajad, mainekas
kool. Jah, need asjaolud võivad
kaasa aidata, aga tegelikult sõltub hea õppimisvõime hoopis
lapsest endast, tema sotsiaalsetest oskustest.
Toon välja mõned olulised
omadused-oskused.

Eneseusk
Kui lapsel on eneseusk, ei
ole tal vajadust uude kollektiivi tulles hakata kohe ennast
tõestama läbi võistluse ja eneseupitamise. Ta saab rahulikult
kohaneda, luua klassikaaslastega head suhted ja pühenduda.

naalse käitumise mustreid teatavasti eelkõige oma vanematelt. Kui vanemad on hoolivad,
siirad, tunnevad muret teiste
pärast ja arvestavad teiste
heaolu, siis on ka nende lapsed
samasuguse hoiakuga.

Möödunud sügisel kooliteed alustanud lastel jääb esimene õppeaasta selja taha. Eks olnud neilgi kõik uus septembrikuus.
Foto: Sirje Piirsoo

Mõtteid lapse eneseusu toetamiseks
◊ Märka oma lapse tugevaid
ja nõrku külgi ning julgusta teda viimastega tööd
tegema.
◊ Kiida oma last pingutuse
eest.
◊ Innusta oma last ja anna
talle tunda, et ta on tubli.
◊ Luba oma lapsel eksida,
selgitades, et läbi vigade
õpitakse.
◊ Ära võrdle last tema õe või
vennaga, naabrilapsega
ega üldiste standarditega,
aktsepteeri inimeste erinevusi.

Elurõõm
Elurõõmus laps naudib ennast
ja oma tegemisi. Tema silmis
on sära. Ta oskab tunda rõõmu
ka väikestest asjadest.
Kuidas toetada elurõõmu?
◊ Lapsel peab olema võimalus
midagi oodata ja igatseda.
Kõike ei pea saama kohe
ja kiiresti. Soovitu kiire saamine tekitab tühjustunnet
ja igavust ning jätab lapse
lõpuks ikkagi rahulolematuks.
◊ Looge mõni peretraditsioon,
mida oodata: pühapäevahommik pannkookidega,
laupäevaõhtune saunaskäik
või perega koos teleri vaatamine. Tähtis on, et see teeks
kõiki rõõmsaks.

Uudishimu
Uudishimu tõukab avastama
maailma ja elu. Huvi on see,
mis ajendab lapsi mõtlema ja
tegutsema

Kuidas säilitada lapse uudishimu?
◊ Ole kursis, mis lapsele huvi
pakub.
◊ Toeta tema huvisid, vestle
teda huvitavatel teemadel.
Aita lapsel tegutseda, juhindudes tema huvidest.
◊ Ole ise uudishimulik, sellega
nakatad ka oma last.

Tahe
Tahe on võime tegutseda, mitte
alla anda, kui miski kohe ei
laabu. See on võime raskustest üle saada, võime kukkudes
tõusta ja jätkata.
Kuidas säilitada/tekitada lapsel
tahet?
◊ Lapsel peaks olema argipäevane päevarütm.
◊ Tavapärane hommikuse äratuse kellaaeg, sellele järgnev
pesu ja söök, aeg õppimiseks ning mängimiseks, osalemine majapidamistöödes.
◊ Ka kindlad kohustused, näiteks hoida oma tuba korras.
See annab lapsele kogemuse,
et ellu kuuluvad nii mõnusad
kui ka mitte nii mõnusad, kuid
vajalikud toimingud, mida me
peame tegema. Laps kogeb, et
kodu koristamine kuulub elu
juurde ja et nõudepesu on osa
elust. See aitab lapsel kujundada enesedistsipliini ning
tahet ära teha tähtsad, kuid
ebameeldivad asjad.

Lapse jaoks on olulised
reeglid
Lapsel ei peaks liiga vara liiga
palju valikuid olema. Liiga palju
valikuid teevad ta närviliseks,

sest laps kardab ilma jääda
millestki, mida ta ei vali. Lapse
elu on palju lihtsam ja selgem,
kui ta ei pea valima mitme
söögi vahel, vaid kas süüa või
ei. Laps oma elukogemusega ei
ole võimeline ise paljuski valikuid tegema ja selleks vajab ta
täiskasvanu suunamist.
Reeglid lapse elus ei ole
mitte valikute piiramiseks,
pigem vajalike valikute tegemiseks.
Reeglid peavad olema lapsele mõistetavad ja temaga
läbiarutatud.
Reeglid ei ole mitte kuidagi
lapsi ahistavad, vaid pigem
neid kaitsvad.
Kogu maailm on süsteem,
mis põhineb reeglitel ja seaduspärasustel. Eredaim näide
on reeglid liikluses, mis tagavad meie ellujäämise.
Me ei mõista üksteise kõnet,
kui kõik räägime läbisegi jne.
Seega, kui laps on enne koolitulekut harjunud reeglitega,
on kohanemine koolireeglitega
kergem, sest õppeprotsess
ja ka puhkehetked ning vaba
tegevus ei saa toimuda kaootiliselt.

Lapse arengut mõjutab kogu
ümbritsev keskkond
Lapsevanemad ei suuda juba
ammu enam kontrollida kogu
lapseni jõudvat infot. Seega on
olulisel kohal kodu väärtushoiakud. Last peab suunama õigete
valikute tegemisel. Meeletul
kiirusel arenevas digimaailmas
ei suuda laps ise orienteeruda,
selleks on vaja usalduslikku
suhet lapsevanemaga, et koos
arutleda, mis on lapsele sobilik, mis mitte. On telesaateid
ja filme, mis on eelkõige mõeldud täiskasvanutele või vajavad
kindlasti järgnevat arutelu lapsevanemaga.
Digimaailmas on omad
ohud. Me ju ei soovi, et kasvav
põlvkond kujuneks masinamälu
sõltlasteks. Seega peaks kodus
olema kindlad digi- ja nutiseadmete kasutamise reeglid.
Enamasti ostetakse kooliteed
alustavatele lastele nutitelefonid.
Lisaks eelpool kirjeldatule
tuleks arvestada ka meedikute
soovitusi laste telefonikasutusele (ajalimiit, valgustus jne).
Kui kodus on kokkulepped
lastega tehtud, siis on koolil
sellealaseid reegleid kergem
kehtestada.

Empaatiavõime

Saue Gümnaasiumiga on
suuremal või vähemal määral seotud iga Saue kodanik

Empaatia tähendab võimet
teisele inimesele või ükskõik
millisele elavale olendile kaasa
elada. Selleks, et koos toimida
ja tegutseda, on oluline kaaslasest hoolida, temaga arvestada. Edu ja õnnestumise saavutamiseks on parim kaaslase
toetus ning julgustus.
Ebaõnne korral on abi kaaslaste lohutusest ja julgustusest.
Lapsed õpivad emotsio-

Saue Gümnaasium on kogukonna kool, kool, kus on käinud
paljude kooliteed alustavate
laste vanemaid. Kodu ja kooli
koostöö ning kogukonna toetus
on oluline faktor laste hariduse
kujunemises.
Olen kindel, et sügisel Saue
Gümnaasiumis kooliteed alustavatel õpilastel on olemas kõik
võimalused kujuneda harituteks
ja avatuteks inimesteks.
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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 oma-

◊ Infovoldik Saue Gümnaasiumi I klassi astujale ja
lapsevanemale asub kooli
koduleheküljel www.saue.
edu.ee –> Vastuvõtt –> I
klass –> Infovoldik.
◊ Koolivormi tellimine ja
õpilaspileti jaoks pildistamine toimub 31. mail
ja 1. juulil kell 16.30-19.
Lisainfo www.saue.edu.
ee/koolivorm.
◊ Infokoosolek lastevanematele toimub 30. augustil kell 18.
valitsuste vahelisele kokkuleppele. Infot annab Saue vallavalitsus.
Esimesse klassi võetakse
lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit

seitsmeaastaseks.
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, 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);
terviseinfo lapsevanemalt
(lapsevanemal täita blankett, mille leiab kooli kodulehelt www.saue.edu.ee –>
Vastuvõtt –> I klass).

I klassi vastuvõetute üldnimekiri koostatakse ja avaldatakse
kooli veebilehel 15. juuniks.
I klasside nimekirjad kinnitab
kooli direktor 31. augustiks
2017.

Me oleme väljaspool poliitikat
Jekaterina Krivorutška
Vene keele õpetaja
Projekt „Me oleme väljaspool
poliitikat“ algas 2014. aastal, kui Saue Gümnaasiumile
tuli külla delegatsioon Toržoki
linnast Venemaalt. Projekti
eesmärk on arendada keeleoskust, vahendada kultuuri ja korraldada hariduslikke õppereise.
Saue Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased on käinud Tveri
oblastis, külastanud Mirnõi
küla kooli ja võtnud osa õppetundidest.
Tõelist ilutulestikku emot-

sioonidele pakkus Ida Godzii
juhatusel töötava kunstistuudio Blik külastus. Saime ülevaate, millega tegelevad kooli
noored kunstnikud ja disainerid.
Eriti meeldis meile moeteater, mis eelmisel ja sel aastal
käis Eestis ning esines suure
menuga Saue Gümnaasiumis.
Tänavu olid sõbrad Toržokist
meil külas 29.-31.märtsil, kaasas imeilusad paberkostüümid,
mida nad laval demonstreerisid, ja käsitööesemed, mida
sai näha näitusel linna raamatukogus.

Saue linn tunnustab noorsootöö tegijaid
Saue Linnavalitsus
2015. aasta kevadel kinnitas
linnavolikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi,
mis annab võimaluse tunnustada ja esile tõsta just seda
inimest, kes on end teadlikult
ja eesmärgistatult noortele
pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on
nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootööd tehakse ka
väljaspool haridusasutusi.

Teadlikku ja eesmärgistatud
tegevust võivad ellu viia kirik,
kaitseliit, MTÜ-d ja ettevõtted.
Noorsootöö tegija ei ole ainult
ülikoolis noorsootöö eriala
lõpetanud inimene, vaid võib
olla iga aktiivne kodanik, kes
eesmärgistatult ja läbimõeldult noortega tegeleb - seda
eelkõige noorte huvidest ja
vajadustest lähtuvalt.
Saue Linnavolikogu kinnitatud määruse eesmärk on tunnustada ja tõsta esile noortega
töötavaid inimesi, kes on aasta
jooksul silmapaistvalt tegutsenud ning teinud Saue linna
noorte jaoks olulist ja tähelepanuväärset tööd ning aidanud
seeläbi kaasa linna noorsootöö
arendamisele.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:
1) on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte

Noorsootöö Aasta Tegijad
2016

2015

Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik - noortes mitmekülgsuse ja maailmavaate
arendamise, muusika- ja kultuurielu vastu huvi äratamise
ning muusikamaailma avardamise eest ja lastele ning noortele suunatud loominguliste
ürituste algatamise ja elluviimise eest.

Spordiklubi Imperial treenerid
Nils Joonas Põldme ja Reimo
Allik - taipoksi kui võistlusspordi arendamise, noorte treeningrühmade juhendamise,
tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja
treeningseminaride korraldamise eest.

olukordi ja vajadusi, valida
ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust;
2) töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noortegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning vald-

kondade spetsialistidega;
3) töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või
linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses vm;

4) töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda
teha ka vabatahtlikult, töötades samal ajal mõnes teises
valdkonnas.
Saue tunnustab linna noorsootöö aasta tegija aunimetusega
isikut, kes on aasta jooksul
silma paistnud noorsootöö
tegevusega Saue linnas, pakkudes ja luues noortele ning
noorsootööle huvitavaid, kaasavaid, arendavaid võimalusi,
ning toetanud noorte osalust
ja omaalgatust.
Kandidaate saab esitada Saue
Linnavalitsusele 1. septembriks posti teel aadressil Tule
7, Saue või e-posti teel saue@
saue.ee. Kirjale tuleb lisada
märksõna „Noorsootöö Aasta
Tegija“.
Lisainfo ja esitamise vorm
linna veebis aadressiga www.
saue.ee.

Lairibaühendus

DigiMaa - kiire internet
kõigile kättesaadavaks
Olav Harjo
DigiMaa projektijuht
Internetiühendus on Eesti linnades
pea sama loomulik nagu elekter.
See on kättesaadav ja suhteliselt
soodne. Ettevõtlust ja e-riiki muud
moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades, rääkimata maapiirkondadest, on olukord sootuks erinev.
Paljud elanikud saavad kiirest ja
stabiilsest internetiühendusest
vaid unistada. Agaramad teevad
väljasõite wifi levipiirkondadesse,
et äriasju ja suhtlemist korraldada.
IT-taristu on Eestis alles arenemisjärgus ja on hea meel tõdeda, et
riik ja kohalikud omavalitsused on
hakanud nüüd sellesse panustama.
Harjumaa Omavalitsuste Liit
alustas projektiga DigiMaa, millega
ühinesid kõik Harjumaa omavalitsused ning Pirita ja Nõmme linnaosa.
DigiMaa rajab valguskaabli võrgud
sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei
ole veel ehitanud ja kuhu neid lähiaastatel ei plaanita.
Selleks, et kaasaegne ühendus
majja toodaks, peavad Harjumaa
elanikud ise soovi avaldama veebilehel www.digimaa.ee. Sealt leiab
ka kogu vajaliku info DigiMaa kohta.

Kuidas internet täna meieni
jõuab?
Internet tuleb koju või kontorisse järgmiste ühenduste
kaudu:
◊ mobiilivõrgu kaudu - teenust
pakuvad Telia, Tele2 ja Elisa;
◊ raadiolingi või muu õhuühenduse kaudu - teenust pakuvad
mitmed väiksemad teenusepakkujad;
◊ kaabeltelevisiooni võrgu kaudu
(ainult korterelamud) - teenust
pakuvad Starman, STV ja Telset;
◊ telefoniliini ehk vaskkaabli
kaudu - teenust pakub Telia;
◊ lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu - valguskaablivõrku
on peamiselt kortermajadesse
ja ärihoonetesse siiani rajanud
Telia ja mõned väiksemad teenusepakkujad.
Kõik need ühendused võimaldavad
täna vähemalt minimaalsel tasemel internetiühenduse kiirust ja
kvaliteeti. Sellest piisab, et lugeda
internetist uudiseid, teha pangatoiminguid ja saata väiksema mahuga
e-kirju. Kui soovitakse lisaks vaadata digitelevisiooni, kasutada
piiramatu mahuga ja kiiret wifi-t,
teha tööd või õppida internetis,
suhelda sõpradega Skype kaudu,
hoida fotosid ja videoid turvaliselt
„pilves“, ühendada valvekaameraid
või kasutada muid kaasaegseid
teenuseid, ei tule kõik ühendused
sellega võrdselt toime.
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Õhk või kaabel?
Õhu kaudu liikuvat internetti mõjutavad ilmastikutingimused ja teised
internetti kasutajad, samuti kaugus
mobiilimastist. Loodusseadused ei
lase õhu kaudu piiramatult internetti edastada ja seepärast antakse
igale kasutajale piiratud ühendus operaatorid kehtestavad kiiruse ja
mahu piirangud. Õhu kaudu leviv
internet ei ole stabiilne, pidevalt
olemas ja ühtlase kiirusega. Selle
kaudu ei saa näiteks kvaliteetselt
televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada. Toimingud, mis
nõuavad kiirust ja kvaliteeti, jäävad
õhuinternetiga tegemata.
Need, kellele tuleb koju või
kontorisse Telia telefoniliin (vaskkaabel), kasutavad interneti jaoks
üldjuhul seda ühendust. Et tegu on
kaabliga, ei sõltu ühenduse kvaliteet ilmast ja teistest kasutajatest.
Vaskkaablile kehtivad füüsikaseadused, mis määravad, kui kaugele ja kui palju saab selle kaudu
infot saata. Need, kes asuvad
telefonisõlmest kuni paari kilomeetri kaugusel, saavad kasutada
internetti, kaugemal asuvad majad
aga üldjuhul mitte. Selleks, et
saada tänapäeva nõuetele vastavat
interneti kiirust ja kvaliteeti, ei tohi
kaugus telefonijaamast ületada
paarisadat meetrit. Kuna füüsikaseadused ei lase enam vaskkaabli
kaudu suuremaid internetikiiruseid
pakkuda, on juba alustatud nende
välja vahetamist valguskaablite
vastu. Tulevikus lõpetatakse vaskkaablite kaudu internetiühenduste
pakkumine.
Kaabeltelevisiooni võrgu ehk
koaksiaalkaabli kaudu saab täna
pakkuda piisava kiiruse ja kvaliteediga internetiühendust. Selle
kiirus ja kvaliteet sõltub, kui hästi
on teenusepakkuja võrgu kaasajastanud ja milliseid seadmeid ta
võrgus kasutab. Kuigi kaabeltelevisioonivõrk rahuldab tänapäevaseid

vajadusi, on mitmed kaabel-TV
firmad teatanud, et nad alustavad
üleminekut valguskaablitele.
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu saab kasutada kõiki
teenuseid täna ja mitmekümne
aasta pärast. Tegemist on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis
edastatakse infot laseritega valguskiirusel. Valguskaablil võivad
internetiühenduse kiirused olla
praktiliselt piiramatud. Näiteks
ühe valguskaabli kiu peal on testitud kiiruseid kuni 65 Tbit/s – see
on rohkem kui kogu internetiliiklus
täna maailmas kokku.
Valguskaabel on tulevikus ainus
majade ühendamise tehnoloogia,
infoühiskonna vundament. Ka
näiteks mobiilitehnoloogia viies
generatsioon - 5G, ei saa toimida
valguskaablita.

DigiMaa ühendab majad valguskaabliga
DigiMaa rajab võrgu, pidades silmas tänaseid ja tuleviku vajadusi.
Kõik majad, kuhu tuleb DigiMaa
valguskaabel, saavad olla kindlad,
et nendeni jõuavad alati kõik vajalikud teenused. Et aina rohkem ja
laiemal skaalal teenuseid liigub
internetti, tunneb mõne aja pärast
igaüks, millist kasu valguskaabli
ühendus talle toob. Kaasaegse
ühenduse olemasolu tõstab ka kinnisvara väärtust.
DigiMaa rajab ise vaid valguskaabli võrgud, internetiteenust pakkuma ei hakka. Tulevikus jääb DigiMaa rajatud võrkude omanikuks ja
hakkab neid rentima teenusepakkujatele. Digimaa pakub majapidamistele ka märksa odavamat liitumist.

Anna soovist teada!
Kes soovib enda majapidamist
või ettevõtet ühendada DigiMaa
võrguga, peab juba praegu sellest
teada andma. Avalduse saab täita
veebilehel www.digimaa.ee.

Tunnen kiire interneti
võlu iga päev
Getter
Internetiühendus tundub olevat juba niivõrd elementaarne ja igapäevane, aga nagu enamike asjadega, nii on ka internetil ja internetil suur vahe.
Seda tunnen ka mina, kasutades nüüd ülikiiret
valguskaabliga lairibaühendust.
Minu töövaldkond on meedia, digi, reklaamid
ja sisuloome ning kuna ma töötan kodukontoris,
teen sageli klientidega videovestlusi või -koosolekuid.
Mäletan selgelt üht piinlikku hetke, kui pidin
uue kliendiga esimest korda videokõne tegema ja
tehtava töö detailidest rääkima, kuid minu internetiühendus vedas pidevalt alt. Ei töötanud korralikult kaamera ega mikrofon. Pilt oli aeglasest internetiühendusest „veniv” ja tekst pidevalt viitega.
Lisaks katkes ühendust korduvalt, sest internet ei
olnud lihtsalt piisavalt stabiilne.
Kahjuks juhtus seda videokõnede puhul korduvalt ja vahet polnud, kas teisel pool oli uus klient,
ammune koostööpartner või kolleeg, piinlik oli iga
kord. Näitas see ju minu kui teenusepakkuja ebaprofessionaalsust ja suutmatust isegi korralikku
internetiühendust kontorisse saada. Tunne oli halb
ja enesega rahulolu madal.
Vajan kiiret lairibaühendust lisaks videokõnede
tegemisele ka failide alla- ja üleslaadimiseks. Pean
sageli klientide pildi- või videofaile alla laadima,
et neid siis sotsiaalmeediasse postitada või nende
põhjal tekste luua. Et need on sageli väga mahukad, vajan korralikku internetti.
Mobiilse internetiga laen vahel neid pilte või
videoid alla tunde. Sama saaks parema ühendusega tehtud minutitega. Taaskord peegeldab internetikiirus minu kui väikeettevõtja taset, mainet ja
professionaalsust ning seetõttu paistab internetikiirus kaugemale kui esialgu võiks arvata.
Pärast järjekordset ebaõnnestunud katset teha
kliendiga veebikoosolek, otsustasin, et midagi
tuleb muuta. Mõistsin, et see mugav netipulk
mu sülearvuti küljes võib olla piisav väljaspool
kodukontorit, aga kui tahan korralikku teenust
pakkuda ja kiirelt tööd teha, siis jääb sellest ilmselgelt väheks.
Tänaseks on probleem lahendatud. Olen üle läinud valguskaablil baseeruvale lairibaühendusele
ja märkan suurt vahet. Ausõna, nüüd ei pea ma
enam ootama veebilehtede avanemist, suurte failide üles- ega allalaadimist või tundma piinlikkust
pidevalt katkeva videokõne pärast. Internet lihtsalt
toimib. Kiirelt ja probleemivabalt. Nagu öeldakse
– üks mure vähem!
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Showgrupp Vikerkaar andis oma selleaastase täispika kontserdi 26. aprillil Salme kultuurikeskuses. Laval on Saue tantsijad

Vikerkaar - pühendumus ja kirg tantsimise vastu
Elleriin Lepiste
„Vikerkaar on perekond. Meid
ühendab pühendumus ja kirg
tantsimise vastu,“ oli minu
tütre esimene mõte, kui arutlesime Vikerkaare teemal tema
viimaselt esinemiselt koju sõites. Mõtteid ja mälestusi selle
üheksa aasta jooksul oli kogunenud rohkelt.
Üheksa aastat - on seda
vähe või palju? Minu kui lapsevanema jaoks piisavalt pikk
aeg, et näha lapse kasvamist ja
mitmekülgset arengut pisikesest

tüdrukust täiskasvanud neiuks
sirgumiseni. On näha, et laps on
leidnud kutsumuse ja läbi selle
on arenenud tema isiksus.
Läbi kõigi nende aastate
oli Heleni treener Elo Marika
Kongo. Elo Marika näol on
tegemist erakordselt nõudliku
ja pühendunud juhendajaga.
Need omadused on äratuntavad tema loodud ja juhendatud
tantsudeski, milles peegeldub
äärmiselt sünkroonne muusikas
liikumine.
Vaieldamatult on Elo Marika
ka väga loominguline isiksus.

Muusikavalik on stiilne, maitsekas ja mitmekülgne. Iga loo
karakterile vastavalt on välja
valitud tabav liikumine, kostüümid, valgustus jne. Kontsertkava on mitmekülgne ja haarav.
Igaüks leiab enda jaoks midagi.
Vaatamata nõudlikkusele,
võtab Elo Marika Kongo tantsugruppi vastu kõik soovijad.
Kedagi ei jäeta mingil põhjusel kõrvale. See näitab samuti
juhendaja professionaalsust,
oskust kõiki lapsi tantsuliselt
arendada ja viia nad suurepärasele tasemele.

See kõik on kindlasti mõjutanud minu lapse kujunemist.
Mäletan hästi, kui vaikne ja
arglik Helen väiksena oli. On
olnud naeru, on olnud pisaraid, on olnud mõtteid loobuda.
Siiski on ta end kokku võtnud
ja jätkanud. Põhjuseks on head
sõbrad Vikerkaare perest ja
trots mitte alla anda.
„Olen saanud lisaks julgusele ja kogemustele ka teadmise, et mitte miski ei tule
iseenesest. Tulemuste ja edu
nimel tuleb vaeva näha ja ikka
paremuse poole püüelda. Viker-

kaar on täis emotsioone: on
rõõmu, nuttu ja naeru. Kuid just
tunded on need, mis seovad
Vikerkaare ühtseks perekonnaks. Olen uhke, et Elo Marika
Kongo on mu treener. On inspireeriv näha tema pühendumust,
kirge ja tööd. Marika tantsud on
omanäolised, isikupärased ja
meeldejäävad. Vikerkaar nõuab
ja võtab, kuid annab tagasi veel
rohkem.“
Soovime Elo Marikale jätkuvat fantaasialendu, jõudu
ja tervist, et seda suurt tööd
jätkata. Suured tänud!

Kiviloo rahvas hoiab Maastiku tänava spordiplatsi
Aidu Ots
Kiviloo kvartali elanike ühistööna valmis 1999. aasta suvel
Maastiku tänavale spordiplats.
Aastate jooksul täienes see
laste mängude jaoks mõeldud
seadmetega. Aeg-ajalt oleme
spordiplatsil üheskoos heakorrastustöid teinud.
Tänavuselgi aprillikuul kutsusime jälle rahva kokku, et
kokku koguda puulehed, teha
põhjalikumalt võsa harvendustöid, piirata puude võrasid ja
korrastada platsi ümber vohavat kontpuu hekki. Suveks jää-

Kiviloo rahvas korrastas Maastiku tänava spordiplatsi

vad spordiplatsi värvimistööd ja
istepinkide hooldus.
Selles osas on tunda linna-

valitsuse tugevat toetust, eeskätt abilinnapea Riho Johansoni poolt. Haljastustöid koor-

dineeris ja lubas ka jooksvalt
tähelepanu all hoida linnavarahalduse heakorra peaspetsialist
Marju Norvik.
Esimene hoogtööpäev oli
14. aprillil. Perekond Kõiv
ja Maastiku 30 koos Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku kaheksa misjonäriga,
kes vabatahtlikult tulnud Eestisse Ameerika Ühendriikidest,
riisusid kogu platsi lehtedest
puhtaks ning kogusid need
plastikkottidesse.
Järgmised hoogtööpäevad
olid 19. ja 24. aprillil. Esindatud olid Maastiku 17, 20, 23,

28, 30, 32 ja 34 ning Kiviloo
13 ja 15. Oksad ja kokku kogutud lehed viis ära Saumer.
Töötegemise ajal vahetasime omavahel mõtteid ja
leidsime, et mänguplatsi kasutajate, eeskätt laste ohutuse
tagamise osas on sel korral
Maastiku tänaval suur töö ära
tehtud.
Adusime, et koduümbruse
ilu, heakord, inimeste mõistlik
käitumine ja mõtlemine, omavaheline koostöö, naabritega
arvestamine ja inimeste endi
ohutus - need on omavahel
väga tihedalt seotud.

peas, kes süüdimatult ümbrust
lagastab, kui ometi on võimalik
enamjagu sellest, mis metsa
alla sattub, sorteerida ja tasuta
ära anda - vastavatesse konteineritesse-kogumispunktidesse
Sauel või Pääsküla jäätmejaama. Kogu info selle kohta
leiab linna kodulehelt http://
saue.kovtp.ee/jaatmemajandus.
Hoolimatute lagastajatega
on alatasa hädas kinnistuomanikud, kus ei elata. Piira
sa juurdepääsu, kuidas tahad,

ikka leiab võimaluse, et tulla ja
rämps sinu maale maha kallata.
Fotodelt näete, milline
nägi välja Ärma kinnistu Saue
mõisa pargi taga. Ja mis veel
hullem – keegi leidis kevadel,
et vahva on prügi põlema pista
ja sel viisil keskkonda saastata.
Lisaks sellele oleks prahilõke
võinud ka ulatusliku kulupõlengu tekitada.
Hooligem keskkonnast ja
üksteiste varast.

Saue Sõna
6. mail on teeme ära heakorratalgud, lapsed koristasid juba
nädal varem kooli ja lasteaia
ümbrust, aga ka mõisa parki
ja linna haljasalasid. Rämpsu
kogunes kilekotitäite kaupa.
Kiviloo rahvas hoiab Maastiku
tänava spordiplatsi, sauelaste
koduaiad ja ümbrused on ilusad ja heas korras.
Samas - ei oska ette kujutada, mis toimub selle inimese

Fotod: Kati Kuldmaa

Hooligem keskkonnast ja üksteiste varast

Lasteaed
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Midrimaa lapsed
võidutsesid Audenteses
Riinu Vaikne
Saue lasteaia Midrimaa
liikumisõpetaja

Mõmmid uurivad koos raamatupidaja Krista Ternoga,
kuidas arvete maksmine käib

Spordihall. Roheline ja hall. Seda näitab mõmmidele
linnaarhitekt Urmas Elmik

Mõmmid andsid
välja Saue Sõna
erinumbri
Saue Sõna
Saue lasteaia Midrimaa sügisel kooliminevate rühmade
külaskäigud Saue Linnavalitsusse lõpetas 25. aprillil
Mõmmi rühm, kes paistis
silma distsiplineerituse poolest. Õpetajal, kes need lapsed septembris enda juhatada
saab, on selle üle kindlasti
väga hea meel.

Nagu ikka, proovisid linnavalitsuse töötajad, kes parasjagu
tööasjus majast väljas ei olnud,
lastele lihtsalt ja arusaadavalt
selgitada, milles nende töö
seisneb.
Kuidas lapsed seletustest aru said, räägivad nad
ise, aga enne veel suur aitäh
Mõmmidele Saue Sõna toreda
erinumbri ees, mis linnavalitsusele mälestuseks jääb ja kus

Mõmmi rühma Saue Sõna erinumber

külaskäik piltidega illustreeritult põhjalikult üles tähendatud.

Näited, mida mõmmid linnavalitsuse külastusest arvavad
◊ Et saab hästi väikseks printida tervet linna.
Ütles, et paneb käe peale, siis öeldakse, et
kogu linn on minu käpa all.
◊ Mulle meeldis see Urmas. Ta rääkis sellest,
mis kooli juurde ja teistesse kohtadesse ehitatakse (spordihall, tervisekeskus, vallamaja).
◊ See aasta on väga palju auke tee sees. Onu
peab käima ja vaatama üle. Saadab töömehed parandama.
◊ Seda ma vist mäletan, et kui neil ei ole süüa,
siis see tädi annab (sotsiaaltoiduabi).
◊ Meeldis, et saime koosolekulauas istuda.
Linnapea andis Frantsule linnapea kaelakee
(ametiraha).
◊ Et jaanituleplatsile ehitatakse seikluspark.
Ehitatakse spordihoone. Talvel saab jalgpalli

◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊

mängida. Seal pole lund maas, seal on maas
kunstrohi.
Kõige rohkem meeldis vanaisa töökoht.
Mulle meeldis kõige rohkem linnapea töö, et
ta tegi koosolekuid suurte inimestega.
Seadustest tuleb kinni pidada.
Grossi poe kõrvale tuleb perearstikeskus ja
vallamaja ka. Spordihall. Roheline ja hall.
Murukate. Et kui praod on, võid linnavalitsusse teatada. Kütise tänaval on terve tee
pragusid täis …
Ma nägin, et üks tädi kontrollis, kas kõigil on
makstud need asjad (arved).
Mulle meeldis hästi, kuidas nad tegid tööd.
Töötasid arvutis. Tegid tööd. Lugesid.
Üks tädi andis toiduprobleemidele toitu.

20. üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval 21. aprillil
Audentese spordihallis osalesid ka Saue lasteaia Midrimaa
lapsed, kes olid väga tublid,
moodustasid ühtse võistkonna ja tulid üldkokkuvõttes
esimeseks. Spordipäevast
võttis osa 36 lasteaeda üle
Eesti.
Saue lasteaed moodustas võistkonna nii, et algul
valis igast lõpurühmast välja
mõned lapsed, kellega algasid märtsi lõpust treeningud.
Lõpuks pidime nendegi hulgast valiku tegema, sest võistkonda sai kuuluda vaid kuus
tüdrukut ja kuus poissi.
Et alad selguvad alles
spordihallis, proovisime lastele pakkuda võimalikult erinevaid vahendeid ja tegevusi,
et olla valmis igal aastal veidi
muudetud võistluskavaks.
Alasid oli neli: teatevõistlus ja kombineeritud teatevõistlus kogu võistkonnale,
poiste köievedu ja tüdrukute
osavusvõistlus.
Midrimaa lapsed saavutasid võistlusel esimese, kaks
teist ja kahekümne neljanda
koha. Kokkuvõttes läks meil
suurepäraselt: saime üldkokkuvõttes esimese koha.

Kuna mina olen alles
värske liikumisõpetaja ja ei
olnud varem Audentese spordipäevast osa võtnud, tuginesin teise liikumisõpetaja LyMiett Lõokese teadmistele.
Tal on suur kogemus: meie
lasteaed on osalenud spordipäeval juba kümmekond
aastat.
Treeningud olid märtsi
lõpust kaks korda nädalas.
Lastele meeldisid need väga,
sest kogu aeg toimus tegevus, oli huvitav ja ei pidanud
nii pikalt puhkama. Lõplikku
võistkonda oli väga raske
treeningutes osalenud tublide
laste seast välja valida, kuid
otsus tuli teha ja see õnnestus hästi.
Meie supertublisse võistkonda kuulusid Tristan Kütimaa, Ranek Len, Kasper
Kaevats, Henrik Sassi, Georg
Kalvet, Frants Dikker, Anette
Mäe, Eva Kirke Kell, Sigrid
Värk, Eliisabet Kadak, Gertrud Pärn ja Mairiin Ivask.
Suur-suur aitäh meie suurepärastele lastele ja toetavatele lapsevanematele selle
vahva ning positiivseid emotsioone täis päeva eest.
Pildigalerii on nähtav
Au d e nte s e Sp o r diklubi
Facebooki lehel aadressil
https://www.facebook.com/
pg /AudenteseSpordiklubi/
photos

Midrimaa supertubli võistkond liikumisõpetajate Ly-Mieti ja Riinuga

Ele IluStuudio Arco majas ootab Teid!
Juuksur Toomas
Juuksur Karin
Kosmeetik Ele
Kosmeetik Laura
Broneerimine: 7111 634
Pärnasalu 17, Saue

Pärast kommisöömise seaduse vastuvõtmist oli mõmmide meel rõõmus
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Linna noortel lauljatel läks Harjumaal hästi
Saue Sõna
Harjumaa noorte lauljate kevadine suurüritus „Harjumaa laululaps 2017“ toimus
21. ja 22. aprillil Viimsi Huvikeskuses.
Kahe päeva jooksul esines 155 lauljat
kuues erinevas vanuserühmas. Žürii, kuhu
kuulusid laululooja ja muusikaõpetaja Airi
Liiva, ERR-i muusikasaadete produtsent
Kadi Katariina Priske ja lauljatar Marvi
Vallaste, pidas kaheksat Saue noort lauljat
auhinnaliste kohtade ja eripreemiate vääriliseks. Fotod on võetud tänavusel linna
laululapse konkursil, autor Sirje Piirsoo.

Maiko Orgla

Irene Melani Sarapuu

Delia Tammin

Mihkel Kivaste

Erik Võrklaev

Gertrud Soone

Kaur Erik Pääsuke

Adele Vainumets

Harjumaa
laululaps 2017
3-4-aastased
◊ Maiko Orgla, julge esituse eripreemia, õpetaja Reet Jürgens

5-6-aastased
◊ Irene Melani Sarapuu, armsa esituse eripreemia, õpetaja Piret Kuld

7-9-aastased
◊ Delia Tammin, II koht, õpetaja Grete
Põldma
◊ Mihkel Kivaste, III koht, õpetaja
Elviira Alamaa

10-12-aastased
◊ Erik Võrklaev, III koht, õpetaja
Elviira Alamaa

13-15-aastased
◊ Gertrud Soone, karismaatilise esituse eripreemia, õpetaja Ulvi Kanter
◊ Kaur Erik Pääsuke, II koht, õpetaja
Eve Pärnsalu

16-18-aastased
◊ Adele Vainumets, lummava esituse
eripreemia, õpetaja Grete Põldma

Kevadsuvised sündmused Saue Muusikakoolis
18. mai kell 10.15 ja 11.20
◊ Pillide tutvustus Saue Kontserdisaalis

18. mai kell 18
◊ Saue Poistekoori ja Noorte
Meeste Koori Kevadkontsert
Hopneri Majas Raekoja plats
18, Tallinn

23. mai kell 18
◊ Klaveriosakonna kevadkontsert Saue Kontserdisaalis

24. ja 25.mai kell 17-19
◊ Vastuvõtukatsete konsultatsioonid Saue Muusikakooli
klassis 13

25.mai kell 18.30
◊ Saue Poistekoori 2.-4. klassi
ettevalmistuskoori kevadkontsert Saue valla kultuurikeskuses Veskitammi 8a, Laagri

30. mai kell 18
◊ Saue Muusikakooli kontsertaktus Saue Kontserdisaalis

1.-4. juuni
XV rahvusvaheline noorte rütmimuusikafestival „Visioon“
Tallinnas ja Sauel
◊ 1.-2. juuni kontserdid jazziklubis Philly Joe Tatari 4,
Tallinn
◊ 3. juuni kontserdid Saue
linna noortepäeval jaanituleplatsi vabaõhulaval
◊ 4. juuni lõunakontserdid
Telliskivi loomelinnaku kohvikus Kivi Paber Käärid Tel-

liskivi 60a C4, Tallinn
◊ 4. juuni festivali lõppkontsert jazziklubis Philly Joe,
Tatari 4, Tallinn, esineb
Holger Marjamaa Kvartett
(USA)
www.noortejazz.ee

8. ja 9.juuni kell 17-19
◊ Saue Muusikakooli vastuvõtukatsed Saue Muusikakooli
klassis 13

10.- 12. juuni
◊ XX loomingu ja improvisatsiooni päevad Saue Muusikakoolis, registreerumine
www.noortejazz.ee/et/loomingu-paevad
Tere tulemast muusikakooli ja
kauneid kontserdielamusi!
Info: www.sauemk.edu.ee

Suvi ja vaba aeg

Saue Sõna 5. mai 2017

12

Spordipsühholoogia seminar Sauel
Nils Joonas Põldme
Seminari korraldaja,
spordiklubi Imperial eestvedaja
Spordiklubi Imperial korraldab
pühapäeval, 7. mail spordipsühholoogia seminari „Pingega
toimetulek: kuidas muretseda
vähem ja tegutseda rohkem?“.
Spordipsühholoogia seminaril arutame, kuidas efektiivselt
pingetega hakkama saada ja
õpime praktilisi tehnikaid enda
negatiivsete emotsioonide ning
mõtetega toimetulekuks ja enesejuhtimiseks.
Seminarist saavad kasu nii

võistlussportlased, harrastajad,
treenerid kui ka muud huvilised.
Koolitaja Snezana Stoljarova
(MSc) on lõpetanud Tallinna
Ülikooli magistriõppe sotsiaalpsühholoogia erialal ja hiljuti ka
Rootsis Lundi Ülikooli spordipsühholoogiale spetsialiseerunud
sporditeaduste magistriõppe.
Tule kohale ja täienda enda
praktilisi teadmisi ja enesejuhtimise oskusi! Täname kõiki meie
spordiklubi toetajaid: Hammerjack,
Raitam Invest, Võitluspood, Sushi
Cat, Korrus3, Kibus, WePrint,
Kema Film, Saue TKD, Saue linn,
Brespen, Seromar, Infocus Media.

Pingega toimetulek: kuidas muretseda vähem ja tegutseda
rohkem?
Pühapäeval, 7. mail 2017, Saue Gümnaasiumi auditooriumis 424 (IV korrus, Nurmesalu 9)

Teemad
◊ Pingeliste olukordade mõju meie emotsioonidele, mõtlemisele ja tegutsemisele
◊ Muretsemine - kust see tuleb ja miks me
seda nii palju teeme?
◊ Pingega toimetulek: hetkes olemise ja avatuse oskused
◊ Väärtustega kooskõlastatud tegutsemine

Ajakava
◊ 10.45-11.00 Registreerimine
◊ 11.00-12.00 Seminari I osa

◊
◊
◊
◊
◊

12.00-12.15 Paus
12.15-13.15 Seminari II osa
13.15-13.30 Paus
13.30-14.30 Seminari III osa
Hind eelregistreerimisega 20 eurot. Kohapeal 25 eurot. NB! Kohtade arv on piiratud!
◊ Registreerimine: Nils Joonas Põldme, telefon +372 522 83 74, nilsjoonaspoldme@
gmail.com.
◊ Seminari toetab Saue linn ja ESTipp.

Suvine linnalaager - areng läbi mängu
Lasteklubi Väike Päike
suvelaagrite juhendajad
Suve lähenedes tekib igal lapsevanemal küsimus, kuidas
lapse koolivaheaja pikki päevi
tegusalt ja sisukalt täita. Osa
lapsevanematest hindab suvevaheaja juures, et laps saab
rutiinivabalt mängida ja lõbutseda. Teiste jaoks on oluline
pakkuda lapsele arenguvõimalusi ja õpetada uusi oskusi.
Laste suvelaagrid täidavad
mõlemat eesmärki: toovad
lapsed välja lõbutsema, õpetades samal ajal eluks vajalikke oskuseid ja kinnistades
aasta jooksul koolis õpitut.
Laagri kasutegureid on palju
- alustades igapäevaoskuste
õppimisest väljaspool kodu
ja klassiruumi kuni looduse
väärtustamise, enesekindluse
kasvatamise ja eestvedamise
oskuste arenemiseni. Turvaline
laagrikeskkond annab lastele
võimaluse pingevabalt õppida
ja katsetada ning võimekust
suurendada.

identiteeti. Uued sõprussuhted
jäävad kestma suvelaagri lõppedes.

Suvelaagri kolm peamist
kasutegurit
Sõprussuhete loomine ja sotsiaalsete oskuste arendamine
Üksinda võõrasse seltskonda
tulek võib tunduda hirmutav,
kuid see pakub võimalust
tutvuda uute lastega, aidates
arendada suhtlemisoskust,
kombata enesekindlust, tõsta
enesehinnangut ja empaatiavõimet. Grupis tegutsemine, koostöö ja pidevad läbirääkimised

on osa suvelaagri igapäevastest
toimetamisest.
L aagris õpitaks e ko os
tegutsema, mängima, suhteid
looma, lohutama, erinevaid
olukordi lahendama ja otsuseid
vastu võtma vanemate abita.
Tulemusena oskavad lapsed
elus ette tulevate sotsiaalsete
situatsioonidega paremini
toime tulla.
Uues keskkonnas puhta
lehena saab katsetada tavapärasest erinevat käitumist ja

„Õpingute” jätkumine suveperioodil
Õppimine on midagi enamat
kui õpikud ja kontrolltööd.
Suvelaagri „klassiruumis” kohtub õppimine meelelahutuse ja
reaalse eluga. Meie laagrites
saavad lapsed lisaks sotsiaalsetele ja suhtlemisoskustele
õppida inglise keelt, keraamikat, kultuurilugu, kokandust,
loodusteadusi, ajalugu ning
palju muud arendavat.
Õppimine käib läbi avastamise ja põnevate tegevuste.
Lapsed ei pane tähelegi, et nad
on koolis õpitut kinnistanud ja
uusi teadmisi omandanud.

Väärtuslik mänguaeg
Kõik lapsed tahavad lihtsalt lustida ja omaealistega mõnusalt
aega veeta! Aega selleks pole aga
kunagi piisavalt. Järjest enam
kulub lapsel aega koolile, trennidele ja tubastele tegevustele:
televiisori vaatamisele ja nutiseadmete kasutamisele. Aktiivse
vaba mängu aeg on vähenenud.
Suvelaagris on vaba mängu
igasse päeva piisavalt planeeritud - lisaks meelelahutamisele
kasvatab vaba mäng lapse fantaasiat.
Rohkem infot meie suviste
linnalaagrite kohta leiab Väikese Päikese kodulehelt: www.
väikepäike.ee. Tule ka meiega
seiklema ja uusi sõpru leidma!
Pildil fotomeenutus möödunud
aastast.

SUVELAAGRID
2017
E-R 9.00-17.00
LAAGRI
Valga 10

Ühendvalla talendikonkurss
Koppelmaa küla selts on võtnud südameasjaks üles otsida
ühendvalla - Saue, Nissi ja
Kernu vald ning Saue linn talendid.
Talendikonkursi finaal toimub 23. juunil Koppelmaal
Endla turismitalus. Finalistidel on au esineda professionaalsel välilaval, kus lisaks
neile saab ürituse käigus näha
ja kuulda hinnatud külalisesinejaid.
Finaali pääseb 10 kõige
andekamat etteastet, mille
valib videoetteastete põhjal
välja kogenud žürii. Finaliste
hindavad oma ala spetsialistid,
välja on pandud ahvatlevad
auhinnad.

◊ Finaalile järgneb afterparty, kus e sinevad
ansamblid Smilers ja
Kukerpillid.
◊ Žüriis on Smilersi ja
Kukerpillide liikmed.
◊ Tegemist on pereüritusega, kus lusti ja tegevusi
suurtele ja väikestele:
batuudilinnak, monsterauto, Euroopa parimad
moto-trikiratturid, julgemad saavad lennata helikopteriga jne.
◊ Õhtu lõpetab vägev ilutulestik.

Eelvoor
◊ Vajalik on eelnev registreerimine - tähtaeg 17. mai 2017.
◊ Osale üksi, kahekesi või grupina.
◊ Registreerimiseks laadi
talendikas video pikkusega
kuni kolm minutit üles
Youtube’i ja saada video
link meiliaadressile talendid2017@gmail.com. Kindlasti lisa lühike kirjeldus
enda ja / või grupi kohta.
◊ Osalema on oodatud inimesed igas vanuses.
◊ Žürii vaatab läbi kõik tähtajaks registreerinud kandidaatide tutvustused ja videod.
◊ Finalistidega võetakse ühendust.

12.-16. juuni
KUNSTILAAGER

MUSTAMÄE

KESKLINN

17.-21. juuli
MEISTERDAMISSEIKLUSLAAGER

12.-16. juuni
DETEKTIIVIDE LAAGER

Mäealuse 2/1

6-10a

3.-7. juuli
KOKANDUSLAAGER

7-12a

6-10a

17.-21. juuli
LOODUSLAAGER

PEETRI

6-10a

Vana-Veski 20

24.-28. juuli
TÜDRUKUTE LAAGER

3.-7. juuli
SEIKLUSLAAGER

6-10a

31. juuli-4. august
SEIKLUSLAAGER

17.-21. juuli
KOKANDUSLAAGER

6-10a

7-11a

7.-11. august
INGLISE KEELE LAAGER
6-10a

väikepäike.ee

6-10a

Tuukri 11
7-11a

10.-14. juuli
AARETEJAHI LAAGER
6-10a

24.-28. juuli
TÜDRUKUTE LAAGER
7-11a

31. juuli-4. august
LINNADŽUNGEL
6-10a

€

09
puni 1
mai lõ unist 119€
s ju
ND : alate

HI

KESKLINNA LASTEKLUBI / 56 897 123 / kesklinn@lasteklubi.ee
MUSTAMÄE LASTEKLUBI / 58 969 049 / mustamae@lasteklubi.ee
LAAGRI LASTEKLUBI / 58 439 889 / laagri@lasteklubi.ee
PEETRI LASTEHOID / 53 896 800 / peetri@lasteklubi.ee
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Päevakeskuse kevad

Haigestumine
melanoomi
kasvab
Eesti Vähiliit
2. mail tähistas Eesti ja kogu
Euroopa melanoomi päeva.
Eesti Vähiliit juhib tähelepanu, et viimase 10 aasta
vältel on haigestumus melanoomi Eestis kasvanud lausa
poole võrra.
Eesti elanike sagenev reisimine päikeserohketesse
riikidesse ja sealne mõõdutundetu päevitamine ning
tihe solaariumi külastamine
on kasvatanud pidevalt nahavähki ja melanoomi haigestumist.
50-90% nahavähi juhtude
põhjuseks on liigne ultraviolettkiirgus
Päikesevalgus on oluline,
et toota organismile vajalikku
D-vitamiini, see on vajalik ka
kaltsiumi imendumiseks ja
luude kasvuks. Päikesega liialdamine, sealhulgas solaariumi
kasutamine, aga suurendab
nahavähi ja melanoomi teket,
samuti kiirendab naha vananemist, vähendab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab erinevaid silmahaigusi.
Kuigi tegu on vähiga, mida
on võimalik varakult avastada,
on suremus nahavähki ja eelkõige melanoomi kõrge. Selle
peamine põhjus on haiguse
liiga hiline avastamine.
Nahavähi ennetamiseks on
oluline jälgida oma nahka ja
sünnimärkide muutuste korral
pöörduda kohe arsti poole.
Tähtis on teada, et varane
haiguse avastamine tagab
parima ravitulemuse. Mida
väiksemate muutustega alustada ravi, seda lihtsam see
on ja seda kindlamini saab
terveneda.

Vanem generatsioon
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Seeniorteater tõi lavale etenduse „Uljas neitsi“

Seeniorteater tõi lavale
etenduse „Uljas neitsi“
Elina Mägi
Kolmandat aastat tegutseb
Saue Päevakeskuses näitering Seeniorteater. 20.
aprillil sai Sauegi rahvas
näha oma teatri etendust.
Näitering astus üles Andrus
Kivirähki ühevaatuselise tragikomöödiaga „Uljas neitsi“,
lavastaja Virko Annus.
Tüki esietendus oli juba
2007. aasta suvel Nargen
Festivalil, peaosas kapten
Tamaarana säras eesti teatri
grand old lady Ita Ever isiklikult.
Lugu räägib neljast vananevast julmast naispiraadist,
kellest üks on lombakas,
teine pime, kolmas seniilne.
Nad elavad paguluses üksikul saarel ja pole juba 20
aastat merele saanud. Aga
nende laev „Uljas neitsi“
ootab neid kusagil ja kapteni
viimane soov on, et nende
tööd jätkataks.
Kogu lootus on Viktoorial, 20 -aastasel neiul,
nende ühisel pärijal, kes on
juhusliku merehädalisega
soetatud. Nii algabki Viktooria töötlemine. Tüdruk pole
aga üldse huvitatud sellisest
„karjäärist“. Teda paeluvad
ajalooõpingud ja ülikool.
Etenduse tegevus on
hoogne, on mahlakad ütle-

mised ja koomilised situatsioonid, siiski kõik kurva alatooniga. Tiksub ju aeg vastu
paratamatusele. Lisaks
selgub ootamatult, et „Uljas
neitsi“ on juba ammu rahaks
tehtud.
Seeniorteatril on kulunud etenduse proovidele
lugematuid õhtutunde ja
kindlasti ka magamata öid.
Vahepeal tuli ümber õppida,
sest teksti tulid muudatused, peale selle veel lavalist
liikumist harjutada jne.
Tulemus on aga igati nauditav, seda enam, et tegu ju
asjaarmastajatega. On esinetud Laagris, Kernus, Väänas, Poska majas, Hüürus
ja Vasalemmas. Kõikjal on
vastuvõtt olnud soe.
„Kodus“ mängis Mare
Kask kapten Tamaarat, Tiiu
Vallimaa kokk Margareetat,
kes on ka Viktooria ema,
Milvi Metsoja tüürimees
Amaaliet, Mirell Leinsalu
noort pärijat Viktooriat ja
Tiina Univer pootsman Brunhildi. Osaliselt on olemas ka
teine koosseis, keda lavale
tuua.
Tore oli tõdeda, et meie
saal oli rahvast täis, aplaus
kauakestev ja näitlejad
said lilledega pärjatud. Mis
muud, kui jääme ootama
uusi šedöövreid.

◊ 9. mail kell 15 tutvustab
kunstiajaloolane Mare Kask
muinsuskaitse kuu raames
Kaitseväe kalmistut. Kohtumine Siselinna kalmistu
Kaarli väravas.
◊ 9. ja 11. mail kell 10.30 tühjadest kohvipakenditest käekottide valmistamise töötuba.
Vajalik eelnev registreerimine.
◊ 11. mail kell 12 raamatuklubi.
◊ 11. mail kell 15 tutvustab
Mare Kask Pärnamäe kalmistut. Kogunemine kalmistu kontori juures.
◊ 11. mail esineb päevakeskuse näitering etendusega
„Uljas neitsi“ Tartu laulupeomuuseumis.
◊ 12. mail kell 18.30 lauluklubi.
◊ 13. mail kell 15 tutvustab
Mare Kask Liiva kalmistut.
Kohtumine kabeli juures.
◊ 16. mail kell 14.45 esineb
päevakeskuse näitering
etendusega „Uljas neitsi“
Keila sotsiaalkeskuses.
◊ 23. mail kell 11-13 eakate
sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses neile, kel aastaid
65 ja enam ning sünnipäev
aprillis, mais või juunis.
◊ 26. mail kell 11 avatakse
päevakeskuses käsitöönäitus, mis kestab 31. maini.
◊ 27. mail sõidame Ugala
teatrisse vaatama etendust
„Nähtamatu daam“. Osalejatel palume tulla päevakeskusesse lepingut sõlmima,
seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või
kassasse. Selgitus „Nähtamatu daam“, hind 24 eurot.
◊ 31. mail kell 13 külastame
Tallinna Nõmme Ristija
Johannese kirikut. Osalejatel
palume registreerida päevakeskuses.

◊ 13. juunil loodusreis „Pisike
Prangli“. Sõidame bussiga
Viimsi poolsaarele, laevasõit algab Leppneeme
sadamast. Tund mõnusat
merereisi ja jõuamegi väikesaarele, mis paljudele
veel tundmatu. Saarele on
omased eriilmelised maastikud: näeme liivaluiteid,
rändrahne, valgusküllaseid
männikuid, kiviseid mererandu. 1941.aasta sõjasuve
meenutab mälestusmärk
aurikul Eestirand hukkunutele. Jalavaeva aitavad
leevendada kohalikud „taksod“, sõitjatele kohandatud
kastiga veoautod. Saare
peatänav juhatab vanade
taluhoonete ja kiviaedade
vahelt Laurentiuse kabelini
saare lõunaosas. Kunagisel mereröövlite saarel
kohtame sõbralikke saareelanikke, kes meelsasti
selgitusi-juhatusi jagavad.
Külastame kohalikku muuseumi ja saame kehakinnitust. Pisikesel Pranglil on
aga veel üks üllatus - siin
leidub maagaasi! Õhtupoolikul toob laev meid mandrile ja buss koju tagasi.
Osalejatel palume tulla
päevakeskusesse lepingut
sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue
Linnavalitsuse arveldusarvele või kassasse. Selgitus
„Prangli“. Hind 30 eurot.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Tšehhovi „Provintsi
traagikud“. Kohad on täis!
Osalejatel palume tulla kohe
päevakeskusesse lepingut
sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue
Linnavalitsuse arveldusarvele või kassasse. Selgitus
„Kukruse suveteater“. Hind
26 eurot.

Jumalateenistused mais Saue kirikus
Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jehoova, su Jumal,
sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks
sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 5 Mo 5:16

7. mai kell 13

23. mail kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel sünnipäev aprillis, mais või juunis
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibliteksti loeb ja
musitseerib Piret Kuld.

14. mai kell 13 emadepäev
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.

21. mai kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibliteksti loeb
Ene Mänd.

28. mai kell 13
Teenistust juhatab ja jutustab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib
Andrus Vaiklo. Piibliteksti loeb Marika
Malein.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Teated ja reklaam
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KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.
arbormen.ee.
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!

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.
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.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel 53953788.
Tänavakivi, munakivi, paekivi.
Paigaldus ja müük. Aedade ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust. Tel 5519855, henno.
piirme@gmail.com, www.kivivennad.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476, email:
mehitus@gmail.com.

Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.

Eraauto Hooldus avatud Sauel

Kivikorstnate parandus ja uute

ehitamine. Tel 5188889.

Müün

Korstnapühkija tööd. Küttesüsteemi ülevaatus ja remont.
Töödele garantii ja akt. Info tel
56450529.

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.

IT-teenused: konsultatsioon,
remont, hooldus, Windowsi/
Linuxi reinstall, häälestamine,
viirusetõrje, andmete taastamine,
varukopeerimine. Tel 55512500.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(vannid-pliidid-pesumasinadradiaatorid jm). Tel 55939504.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

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 kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti vajav,
pakkuda võib ka vene autot. Tel
56298239.
Toyota kokkuost. Ostame Toyota
marki sõidukeid, võib pakkuda
ka muud marki sõidukeid. Tel
55678016.

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

viirpuukodu.ee

AS Sagro
Hoiu 10a
Laagri alevik
Telefon 502 4771
lilled@sagro.ee

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.
Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.

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.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum,
kask 39€/ruum. Tellimine ja info
telefonil 53492730 või www.
metsasoojus.ee.
Müüa istutusmulda, poolkõdu
sõnnikut, männikoore multši
kilekottides kohaletoomisega. Tel
53305174.

Kinnisvara
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.

14. mail kl 9-16

Müügil suur valik
suvelilli, lilleampleid,
tomati- ja kurgitaimi

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.

Pärnasalu põik 11 platsil

LEHEKUU LAAT
Tulge ostma ja kauplema!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.
Ära anda raudbetoonpostid. 4 tk
pikkusega 6,6 m, ristlõige 30 x
30 mm. Postid on terved, üks
post keskelt vigastatud. Telefon
5106581.

Pakun tööd
Peoleo Hotell pakub tööd vastuvõtu
administraatorina. Töö graafiku
alusel. Palk alates 4€/ tund neto.
Täpsem info: +37256213233 või
oliver@trappi.ee.
Vajatakse TÖÖMEEST (al 18 a)
lihtsamatel kodumajapidamise ehitustöödel. Vanamõisa küla. Tasu 5
eur/h. Sobib õhtuse ja nädalavahetuse lisateenistusena. 51909011,
Liisi; 53991105, Eero.

Saue

Minnes võtab ta küünlalt tule
ja süütab taevasse tähe.
Lahkus
HELJE SALUVERE.
Südamlik kaastunne
Rein Saluverele ja tema
perekonnale.
KÜ Kütituli

Avatud
E-R 12-17  L 9-15

Päevakeskus
mälestab
KOIT PÄRNAT
ja avaldab
kaastunnet
lähedastele.

SAUE HUVIKESKUSE KUNSTISTUUDIO
TÄISKASVANUTE

AKRÜÜLMAALIDE JA
KERAAMIKA NÄITUS

SAUE LINNA RAAMATUKOGUS
AVATUD 2.-14. MAI

LUIGE MAAELU NÄITUSLAAT
12. mail 12-19 13. mail 9-17 14. mail 9-16
KODUAIA- JA KÄSITÖÖLAAT
TOIDUTURG
KODU- JA EKSOOTILISTE LOOMADE,
LINDUDE JA KALADE NÄITUS
TORE PÄEV KOGU PERELE

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

A sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee
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SAUE LINNA LASTEJA NOORTEPÄEV
ESINEVAD:
FESTIVAL VISIOON ANSAMBLID
SACHE TANTSUTÜDRUKUD
DIVA TANTSUSTUUDIO
JJ-STREET TANTSUKOOL

LISAKS:
POLITSEIMUUSEUM
SKYJUMP
LASTEAUTOD
ELAMUSPANK
MUUSIKATELK
KAITSELIIT
NAISKODUKAITSE
SAUE LINNA LASTEKAITSE ÜHING
YFU
AIESEC
RAJALEIDJA
VENNAD VÄHID

JAANITULEPLATSIL
3. JUUNIL 14.00 - 18.00

WWW.SAUENOORTEKESKUS.EE
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SAUE HUVIKESKUSE SUVELAAGRID 2017
On veel vabu kohti! Tule ja tee oma suvi kirevaks!

HEA VALIK LEMMIKLOOMADE RAVIMEID
ALGAVAKS HOOAJAKS
Saue Grossi BENU Apteek
Pärnasalu põik 1b, Saue, Harjumaa

ER
Laupäev
Pühapäev

09.0020.00
10.0016.00
Suletud

 12.–14. juuni Saue Huvikeskuse kunstilaager
Kloogaranna Noortelaagris. Osalustasu 60 eurot.
 17. -18. juuni vabaõhu maalilaager täiskasvanutele
puhkekeskuses Valkla Rand. Osalustasu 80 eurot.
 26.-30. juuni Saue Huvikeskuse linnalaager „Kirju suvi“
Saue Huvikeskuse kunstiklassis ja linnas.
Linnalaagri maksumus viie päeva eest 75 eurot.

Info www.sauehuvikeskus.ee.
Registreerimine huvikeskus@saue.ee.

Loengusari lastevanematele
8. mail kell 18.00
Saue Noortekeskuses

„Armastus ja hirm kasvatuses“
www.benu.ee

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

MÜÜA UUED KORTERID SAUE LINNAS
KADAKAMARJA 23 MÜÜGIINFO

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

