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Liikle
kohvikute
päeval
Navicupi
telefoni
rakenduse
abil
Evelin Povel-Puusepp
Jala, ratta või autoga - kas olete
mõelnud, kuidas te kohvikutepäeval liiklete? Ja kust hangite infot
kohvikute kohta, kui kaart on koju
jäänud ja Kommiabi pole veel vastu
juhtunud? Küllap on huvitav teada
sedagi, kus on parajasti maitseid ja
melu nautimas sõbrad?
Korraldajad tegid tänavu koostööd Navicupiga ja nüüd on kõigil
Android telefoni või tahvelarvuti
omanikel võimalik endale Saue kohvikutepäeva äpp telefoni tõmmata.
Navicup mobiilirakendust saab
alla laadida Google Play poest.
Otsige üles rakendus nimega
Navicup. Tehnilised nõuded telefonile: Android 5 ja uuemad. Kaamera, GPS ja toimiv andmeside.
Mobiilirakenduse töötamiseks peab
olema sisse lülitatud GPS, andmeside, automaatne ajavöönd ja kellaaeg. Ei tohi kasutada seadistusi, mis
keelavad korraga kahel või enamal
äpil üheaegse töötamise (vaikimisi
on kõigil seadmetel lubatud mitme
äpi üheaegne töötamine). Üritusele
sisenemine NaviCup äpis toimub
automaatselt, ei ole vaja registreeruda, hakake aga kohe kasutama ja
vajadusel saate tsentreerimise välja
lülitada. Kohtumiseni kohvikuis!
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Saue Gümnaasiumi uus direktor on Robert Lippin
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumi direktorina
asub uuest õppeaastast tööle
Robert Lippin (pildil).
Robert on omandanud Tartu
Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses, Eesti hariduskorraldusega on ta tihedalt olnud
seotud üle 16 aasta. Viimased
viis aastat on Robert töötanud
Sihtasutuse Innove juhatuse
liikmena ning eelnevalt juhti-

nud Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskust. Varasemalt
on ta töötanud ka haridus- ja
teadusministeeriumis.
Saue linn korraldas suvel

konkursi Saue Gümnaasiumisse uue direktori leidmiseks
koostöös CV Keskusega, kui
senine kauaaegne koolijuht
Jaan Palumets linnavalitsusele
lahkumisavalduse esitas.
CV Keskus viis läbi konkursi
esimese vooru ja valis sooviavalduste seast välja kolm võimalikku
kandidaati, kes kõige paremini
vastasid seatud nõudmistele.
Konkursikomisjon, kuhu
kuulusid Harry Pajundi, And-

res Kaarmann, Valdis Toomast,
Margit Ots ja Argo Ladva, viis
kõikide kandidaatidega läbi
intervjuu ning ühiselt kohtuti
ka Saue Gümnaasiumi õpetajate esindajatega.
Pärast arutelu ja läbirääkimisi teiste kandidaatidega tegi
komisjon ettepaneku Robert
Lippinile asuda Saue Gümnaasiumi direktoriks.
Komisjon hindas kõrgelt
Roberti pikaajalist ja edukat

kogemust suurte asutuste ning
keeruliste protsesside juhtimisel. Tema eestvedamisel on
edukalt lõpuni viidud Innove
ning Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ühendamine, Tallinna
Euroopa Kooli asutamine ning
Rajaleidja võrgustiku käivitamine.
Vastavalt kokkuleppele asub
Robert Lippin Saue Gümnaasiumis tööle 1. oktoobrist, septembris täidab direktori ülesandeid
abilinnapea Andres Kaarmann.

28. augustil alustab linna sisebussiliin, rongipiletid
kompenseeritakse bussisõidusoodustuste saajatele
Saue Sõna
AS Hansabuss lõpetab liini 191
Tallinn - Saue teenindamise 25.
augustil 2017. Saue Linnavalitsus käivitab alates 28. augustist linnas ajutise siseliini, mis
transpordib sõitjaid rongijaama
ja tagasi. Sõit Saue linna siseliinil on kõigile reisijatele tasuta.
Saue linna siseliini teenindab parima pakkumise teinud
bussiettevõte AS Temptrans.
Buss sõidab tööpäevadel 15
ringi. Alustab päeva hommikul
kell 06.15 Saue raudteejaama
peatusest ja lõpetab viimase
ringi kell 23.21.
Liini algus- ja lõpp-peatus
on Saue raudteejaam. Siseliin kulgeb päripäeva mööda
olemasolevat bussimarsruuti,
väljub Tallinna ringteele Olerexi ristmikult ja siseneb uuesti
linna Tõkke tänava kaudu.
Buss peatub Saue raudteejaama, Saue, Saue linnavalitsuse, Pärnasalu, Tule, Pauligi,
Saue tee, Kiviloo, Tõkke, Rauna
ja Laastu peatuses.
Ajutine siseliin on käigus
kuni avaliku bussiliini käivitu-

Tasuta rongisõit väljaspool Saue
linna asuvate koolide õpilastele
Elroni sõidukaardi alusel on tasuta sõidu õigus Saue linnas
elukoha registreerinud õpilastele vanuses kuni 19 aastat (kaasa
arvatud), kes õpivad alates 1. septembrist 2017 igapäevaselt
väljaspool Saue linna asuvas koolis.
Erijuhtudel (koduõpe, mittestatsionaarne õpe, õpilaskoduga
kool jne) võib Saue Linnavalitsus otsustada rongisõidu kompenseerimise erandkorras korraldusega.
Tasuta sõidu õigus kehtib Elroni sõidukaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga. Perioodikaardi taotlemiseks tuleb
esitada Saue Linnavalitsusele kirjalik avaldus, mis on saadaval
Saue Linnavalitsuse infoletis Tule tn 7 ja elektroonselt linna
koduleheküljel www.saue.ee taotluste vormide all.
miseni, mis võib kõige varasemalt alustada liinil Tallinn
- Saue 18. septembril.

Bussisõidusoodustuste
katmine ajutiselt kehtiva
transpordikorralduse ajal
Alates 28. augustist kuni avaliku bussiliini Tallinn - Saue käivitumiseni kompenseeritakse
täna bussiliinil 191 sõidusoodustusi omavatele isikutele
sõit Elroni rongides marsruudil
Saue -Tallinn ja Tallinn - Saue,
kui inimese registreeritud elu-

koht rahvastikuregistri järgi on
Saue linn,.
100% üksikpiletite hinnast
kompenseeritakse: õpilasele
vanuses kuni 19 eluaastat
(kaasa arvatud), eakale alates
63. eluaastast, osalise töövõimega isikule, väljateenitud
aastate pensionärile või soodustingimustel või ennetähtaegselt
pensionile jäänud vanaduspensionärile, keskmise ja raske puudega 16-aastasele ja vanemale
isikule, represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikule.

50% ostetud üksikpiletite
hinnast kompenseeritakse:
paljulapseliste perede (kolm
ja enam last) vanematele ning
üliõpilasele vanuses kuni 26
aastat (kaasa arvatud).
Rongi üksikpiletid kompenseeritakse, kui inimene esitab
linnavalitsusele elektrirongi
üksikpiletid ja avalduse enne
1. oktoobrit 2017.
Piletiraha kantakse taotleja
kontole hiljemalt 30. oktoobril
2017.
Avaldus on saadaval Saue
Linnavalitsuse infoletis Tule tn
7 ja elektroonselt linna koduleheküljel www.saue.ee taotluste
vormide all.

Bussiliini 191 Tallinn-Saue
hange on läbiviimisel
Harjumaa Ühistranspordikeskusel (ÜTK) on läbiviimisel
riigihange nr 188494 „Avaliku bussiliiniveo korraldamine
Harju maakonna edelasuuna
bussiliinidel“.
Hankes on maakonna avalikud bussiliinid ja planeeritud
liinitöö algus edelasuuna hanke
osana, nende seas:

◊ 191 Tallinn – Saue, planeeritud algus 18. september
2017;
◊ 163 Tallinn – Harutee –
Ruila – Haiba, planeeritud
algus 18. september 2017.
Toimunud on pakkumuste avamine, kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja edukaks
tunnistamine.

Esit a ti neli pakkumis t
(parima pakkumise järjestuses):
◊
◊
◊
◊

Samat AS
Hansabuss AS
ATKO Liinid OÜ
GoBuss AS

Parima pakkujaga lepingu
sõlmimine saab toimuda septembri alguses pärast seaduses
ettenähtud hanke tulemuste
vaidlustamise aega. Eeldatav
avaliku bussiliini teenindamise
alguse kuupäev on 18. september 2017.
Kõik senised Tallinn - Saue
bussiliinil kehtinud sõidusoodustused rakenduvad ka avalikul bussiliinil.

Saue linna siseliin nr SL1
Raudteejaam - Linnavalitsus - Saue tee (Olerex) - Tõkke - Raudteejaam
Sõiduplaan kehtib: alates 28.08.2017. Liini teenindab: AS Temptrans
Peatus

Reis
01

Reis
02

Reis
03

Reis
04

Reis
05

Reis
06

Reis
07

Reis
08

Reis
09

Reis
10

Reis
11

Reis
12

Reis
13

Reis
14

Reis
15

Saue raudteejaam

06:15

07:00

08:00

08:40

09:30

10:50

13:35

15:05

16:00

17:10

17:55

18:50

19:45

20:50

23:05

Saue

06:16

07:01

08:01

08:41

09:31

10:51

13:36

15:06

16:01

17:11

17:56

18:51

19:46

20:51

23:06

Saue linnavalitsus

06:17

07:02

08:02

08:42

09:32

10:52

13:37

15:07

16:02

17:12

17:57

18:52

19:47

20:52

23:07

Pärnasalu

06:18

07:03

08:03

08:43

09:33

10:53

13:38

15:08

16:03

17:13

17:58

18:53

19:48

20:53

23:08

Tule

06:20

07:05

08:05

08:45

09:34

10:54

13:40

15:10

16:05

17:15

18:00

18:54

19:50

20:55

23:10

Paulig

06:20

07:05

08:05

08:45

09:35

10:55

13:40

15:10

16:05

17:15

18:00

18:55

19:50

20:55

23:10

Saue tee

06:23

07:08

08:08

08:48

09:38

10:58

13:43

15:13

16:08

17:18

18:03

18:58

19:53

20:58

23:13

Kiviloo

06:24

07:09

08:09

08:49

09:39

10:59

13:44

15:14

16:09

17:19

18:04

18:59

19:54

20:59

23:14

Tõkke

06:28

07:13

08:13

08:53

09:43

11:03

13:48

15:18

16:13

17:23

18:08

19:03

19:58

21:03

23:18

Rauna

06:28

07:13

08:13

08:53

09:43

11:03

13:48

15:18

16:13

17:23

18:08

19:03

19:58

21:03

23:18

Laastu

06:29

07:14

08:14

08:54

09:44

11:04

13:49

15:19

16:14

17:24

18:09

19:04

19:59

21:04

23:19

Saue raudteejaam

06:31

07:16

08:16

08:56

09:46

11:06

13:51

15:21

16:16

17:26

18:11

19:06

20:01

21:06

23:21
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 9. augusti
istungi päevakorras oli 20 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku määruse
„Saue linnas sõidusoodustuste ning sõidukulude
katmise ajutine kord“ ning
otsuste „Saue Linnavalitsuse teenistujate sotsiaalsed
garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega“ ja „Maavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine
Harjumaa Omavalitsuste
Liidule“ eelnõud.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue
linnaspordihalli ehitushange“
hankedokumendid.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat sotsiaal- ja
tervisetoetust kogusummas
1050 eurot 17 abivajajale
ning sotsiaalteenuse toetust
ühele perele.
◊ Määras hooldaja kahele puudega isikule.
◊ Suunas Saue linna nooruki
psühholoogi nõustamisteenusele.
◊ Kinnitas Saue Õhtujooksu
osalustasu: eelregistreerumi-

◊

◊

◊

◊

sega kuni 13. septembrini on
osalemine tasuta, registreerumisega 14. ja 15. septembril
on osalustasu 5 eurot.
Nõustus avaliku kontserdi
korraldamisega 9., 10., 11.,
12., 24., 25., ja 26. augustil
ajavahemikul kell 12-22 Kuusemetsa 26 hoovil.
Kinnitas Saue Huvikeskuse
ringide ja kursuste tasud
2017.-2018. õppeaastaks.
Muutis kauni kodu konkursile
esitatud ettepanekute hindamise ja konkursi võitjate
väljaselgitamise komisjoni
koosseisu: komisjoni esimees
on Marju Norvik ning liikmed
Evelin Povel-Puusepp, Sirje
Piirsoo, Tiiu Kuuskme ja Villu
Liiv.
Tunnistas Saue linnasisese
heakorrakonkursi „Kaunis
kodu 2017“ võitjaks Karin
Kuldmetsa ja Airo Aini koduaia aadressil Maastiku 12.
Teist ja kolmandat kohta jagavad võrdselt Grete ja Tarmo
Kooseri koduaed aadressil
Kesa 10 ning Triin ja Toomas
Rootalu koduaed aadressil
Melissi 2/8.
Lähetas linnapea Harry
Pajundi HOL-i korraldatavatele Harjumaa kohalike
omavalitsusüksuste töötajate
ja volikogu liikmete XXIV

Huvikeskuse õpilasringide kuutasust
Ringi nimetus
Showgrupp Vikerkaar
Keraamika
Meisterdamine
Joonistamine ja maalimine
Skulptuur ja pisiplastika
Mood ja visuaalmeedia
Käsitööring Pitsid-satsid
Kodulooring
Loodusteaduse huviring

Ringi tasu
16 eurot
12 eurot
12 eurot
12 eurot
16 eurot
14 eurot
16 eurot
8 eurot
12 eurot

◊

◊

◊

Täiskasvanute kursuste tasud huvikeskuses
Kursuse nimetus
Pastellmaal
Akrüülmaal
Taaskasutus
Keraamika
Savitoa perepilet
Portselanimaalimine

Kursuse tasu
40 eurot kuus
40 eurot kuus
8 eurot kord
9 eurot kord
12 eurot kord
6 eurot kord

Saue Noortekeskuse ringide tasud
Ringi nimetus
Kunstiring
Matkaring
DJ-klubi
Käsitööring
Kitarriring
Mänguring
Showtants I (2 x nädalas)
Showtants II (3 x nädalas)

Ringi kuutasu
12 eurot
12 eurot
12 eurot
12 eurot
30 eurot
12 eurot
21 eurot
25 eurot

◊

◊

suvepordipäevadele 10.-11.
augustil Aegviidu vallas.
Kinnitas Saue Noortekeskuse
2018. aasta laagrite osalustasud: Pivarootsi kunstilaager
200 eurot, linnalaager 100
eurot, kevadlaager sotsiaalsetes raskustes noortele tasuta.
Kinnitas Saue Noortekeskuse
ringide nimekirja ja ringitasud.
Kinnitas Saue Päevakeskuse
6. septembril korraldatava
reisi „Harjumaa mõisad“ osalustasuks 34 eurot inimese
kohta.
Avaldas tunnustust orienteerumisklubi Saue Tammed
liikmele Lauri Malsroosile
heade tulemuste eest orienteerumise EM-il ja otsustas
teda autasustada tänukirja
ja rahalise kingitusega, mis
antakse üle 6. oktoobril linna
tänuüritusel.
Vabastas Saue Gümnaasiumi
direktori Jaan Palumetsa
tema avalduse alusel ametist
alates 1. septembrist 2017,
nimetas alates 1. oktoobrist
2017 Saue Gümnaasiumi
direktori ametikohale Robert
Lippini ja määras perioodiks 1.-30. september Saue
Gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks abilinnapea Andres
Kaarmanni.

Soodsam rongisõit Saue linna, Kernu ja Nissi valla elanikele
käivitub koos Elroni uue piletimüügisüsteemiga
Saue Sõna
Saue linna ning Nissi, Kernu ja
Saue valla ühinemislepingus on
käsitletud transpordikorraldust
ühisvalla piires päris mitmes
punktis. Esimesed sammud
ühistranspordisüsteemi arendamisel ja soodustuste ühtlus-

tamisel on astutud.
Peagi muutub sõit Elroni
rongides soodsamaks ka Saue
linna ning Nissi ja Kernu valla
elanikele (Saue Vallavolikogu
29. juuni 2017 määrus nr 14).
Saue valla elanikud on Elroni
rongides saanud soodsamalt
sõita juba mitu aastat.

Rongisõidusoodustus Saue
linna ning Nissi ja Kernu valla
elanikele käivitub koos Elroni
uue piletimüügisüsteemiga,
millest Elron teatab läbi üleriigilise meedia.

Kuidas soodsamalt
sõita saab?
Elroni teenindatavatel rongiliinidel saab sõidusoodustust valideeritud isikustatud Ühiskaardi
alusel koos isikut tõendava dokumendiga, seejuures saab soodsama pileti eest rongis maksta
Elroni kaardiga. 30 päeva kehtivaid perioodipileteid saab osta
veebist pilet.ee keskkonnast

Soodustused Elroni
teenindatavatel rongi
liinidel on järgmised:
◊ II tsooni piires on sõit tasuta
(peatused Valingu, Saue,
Padula, Urda, Laagri);
◊ II tsoonist väljapoole sõites
või muude tsoonide (I–V)
vahel sõites maksab sõit ühe
tsooni hinna võrra vähem.
Elanike rahvastikuregistrijärgset
elukohta kontrollitakse vähemalt üks kord kuus. Kui regist-

Soodustusega pileti soetamiseks tuleb rongis esitada
klienditeenindajale isikustatud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument. II tsoonist
välja sõitmisel tuleb sooduspileti soetamisel tasuda
Elroni sõidukaardil oleva
rahaga. Soodsaid üksikpileteid saab soetada vaid
rongist ja perioodikaarte
aadressilt www.pilet.ee.
reerida end rahvastikuregistris
aadressile, mis ei asu Saue
linnas, Saue, Kernu või Nissi
vallas, muutub sõidusoodustus
kehtetuks.

Millised dokumendid / kaardid on soodussõidu saamiseks vajalikud?
Vajalik on isikut tõendav dokument, Ühiskaart ja Elroni kaart,
sooduspileti ostmisel ka soodustuse saamise õigust tõendav
dokument. Kui sõita ainult II
tsooni piires, ei ole Elroni kaart
vajalik, kuna sõit on sel juhul
tasuta ja maksta rongis ei ole tule.
Elroni rongis kehtib isikus-

tatud Ühiskaardi asemel ka
e-õpilaspilet. Kui osta pilet.ee
süsteemist perioodipilet, pole
Elroni kaardi omamine ega
kaasas kandmine vajalik.

Kuidas osta soodsamat
perioodipiletit?
Soodsama perioodipileti soetamiseks tuleb minna lehele
www.pilet.ee ja sisse logida.
Saue valla, Saue linna, Kernu
valla ja Nissi valla elanikule
kehtivaid piletihindu näeb tulba
„Hind Saue valla elanikule“ alt:
https://www.pilet.ee/cgi-bin/
splususer/splususer.cgi?op=list_
trans&piirkond_id=5&type=E
Valige sobiv perioodipilet,
sisestage isikukood või isikustatud Ühiskaardi number ja
süsteem arvutab automaatselt
soodsama hinna. Soodsamat
hinda näitab süsteem alles siis,
kui isikukoodi või Ühiskaardi
number on sisestatud ja nupule
„Maksma“ vajutatud.
Elroni rongis soodsama pileti
soetamiseks peab olema lisaks
ID-kaardile ja Ühiskaardile ka
Elroni kaart, kuhu on eelnevalt
laetud piisav summa raha.

Sport
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Coop MM – mälu maraton
Coopi mälu maraton toimub 16. septembril algusega kell 12 Saku vallas
Üksnurme küla Rehe küünis.
Mängus on 100 küsimust erinevatest
valdkondadest; sekka mõned krutskid
ka. Mäng toimub samaaegselt kolmes
liigas. Kõik võistkonnad vastavad samadele küsimustele. Paremusjärjestus selgitatakse välja igas liigas eraldi. Kõigil
on võimalus mängida üldvõidule.
Osavõtutasu ei ole. Töötab puhvet,
milles pakutakse hingele ja kehale kosutust ning rahakotile kergendust.
Korraldaja: MTÜ Huxnurme. Toeta-

vad Coop Eesti Keskühistu, Harju Tarbijate Ühistu, sügisest Coop Panga nime
kandev AS Eesti Krediidipank ja MTÜ
Eesti Mälumänguliit.
Mängu panevad kokku Jaan Loide,
Aare Olander, Tõnu Talve, Aase Sammelselg.
Registreerimine ja info: aase.sammelselg@gmail.com, tel 517 7446.
Mängu sujuvamaks korraldamiseks
ootame registreerimist 7. septembriks.
Liiga

Meistrid
(Eesti meistrivõistlustel osalejad)
Sellid
(mälumängu huvilised)
Õpipoisid
(gümnaasiumi õpilased)

meistrite mäng

Võistkonna
suurus
2 liiget

rahvamäng

4 liiget

koolide mäng

5 liiget

Katre Sofia Palm - U18 vanuseklassi
Eesti meister seitsmevõistluses
Allan Elerand
Saue KJK treener
Eesti meistrivõistlused mitmevõistluses toimusid 11. ja 12. augustil Tartus
Tamme staadionil, neil osales kolm
Saue Kergejõustikuklubi (KJK) õpilast.
Katre Sofia Palm (fotol paremal)
tuli U18 vanuseklassi Eesti meistriks
seitsmevõistluses tulemusega 5126
punkti, mis on Katre Sofia uus isiklik
rekord.
Võistlustel püstitas Katre Sofia mitu
uut isiklikku rekordit: 181 cm kõrgushüppes, 5.70 m kaugushüppes, 26.05
sekundit 200m jooksus.
Kõrgushüppe tulemus on kõrgest
klassis, sest selle tulemusega on
Katre Sofia Palm Euroopa U18 vanu-

Fotod: erakogu

Anett Pajur – kahekordne
Eesti meister
Rivo Pajur

Foto: Katre Sofia Palm

Osalejad

Anett ja 11-aastane poni Macho võistlushoos. 

◊ Kuna kohe algab uus kooliaasta,
ootab Saue Kergejõustikuklubi
treeningrühmadesse uusi õpilasi
- alustajate treeningrühma I-III
klassi lapsi, edasijõudnute treeningrühma IV- VII klassi õpilasi ja
oskajaid VIII- XII klassi noori.
◊ Treeningrühma soovijatel palun
registreerida end meiliaadressil
allan@elerand.ee.
serühma kõrgushüppe edetabelis 6.
kohal.
Rasmus Kuningas saavutas poiste
U18 vanusrühma kümnevõistluses tulemusega 5611 punkti 4. koha ja Birgit
Veldi U16 vanuserühma seitsmevõistluses tulemusega 3640 punkti 8. koha.

Anett Pajur kaitses edukalt eelmise
aasta meistritiitlit ja on nüüd kahekordne Eesti meister takistussõidus
ponide klassis.
Kolme osavõistlusega võistlus kestis Ruilas kaks päeva 10. ja 11. augustil. Anett oli ka ainus, kes ei saanud
ühtegi karistuspunkti ja läbis kõik
kolm sõitu puhtalt.
Anett on hetkeseisuga liider ka
poniratsutajate edetabilis, kuid hooaeg
pole veel kaugeltki läbi ja punktitabel
võib muutuda.
Anetti selle aasta olulisim eesmärk

Anett Pajur (keskel) - kahekordne Eesti
meister takistussõidus ponide klassis

on teha veel tubli sõit Tallinn Horse
Show`l ja loomulikult kinni hoida poniratsutajate edetabeli liidrikohast.
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Saue lionsid Chicagot avastamas
Harry Pajundi
LC Saue president 2016-2017

kui mitte välja arvata paari
müüjat, kes oma abi pakkusid.
Hiljem sai mulle selgeks,
millest taoline tolerantsus.
Kui linnas koos juhendajatega
jalutavate koolieelikute ja algklasside laste rivis sammuvad
käsikäes kõikvõimalikes nahavärvides lapsed, siis pole siin
midagi imestada.

Algus Saue Sõna
11. augusti numbris.

Suure osa võttis enda alla
lennundussaal
1893. aastal ehitatud ja ligi
37 000 ruutmeetrise pinnaga
teadus- ja tööstusmuuseumis
jagus saale kõikidele valdkondadele.
Suure osa võttis enda alla
lennundussaal, kus olid väljas
lennunduse algaastate lennumasinad. 1917. aasta Curtissi
JN-4D hüüdnimega „Jenny“ oli
lennuk, mis oluliselt mõjutas
sõjaväe- ja kaubanduslennundust. Külastajate tähelepanu
tõmbamiseks oli see saali lae
alla paigutatud „pea alaspidi“
asendisse.
Lennupostiteenuse loomine
kaubanduse tarvis oli lennundustööstuse õnnistuseks ja
seda demonstreeris üks 1928.
aasta Boeing 40B.
Ka selles saalis ei pääsenud
me mööda II maailmasõja meenutusest: lae all pidasid kassija-hiire-mängu brittide 1940
Supermarine Mark 1A Spitfire
ja Natsi-Saksamaa 1941. aasta
Junkers Ju-87R-2 troopiline
„Stuka“. Sealjuures on eksponeeritud „Stuka“ üks kahest
maailmas säilinutest.
Saali põhieksponaat on United Airlines´i originaalsuuruses
Boeing 727. Külastajatel on
võimalus vaadata kogu lennuki sisu, kusjuures selgitusi
lennuki, lennutreeningute ja
lenduri karjääri kohta jagavad
vabatahtlikult ja tasuta United
Airlines´i kogemustega kutselised piloodid.

Omaette huvitav eksponaat
oli San Francisco – Oakland
lahe silla kandetrossi fragment
Iga tross sisaldab 17 464
traati, kusjuures iga traadi tõmbetugevus üksikult on võrdne
235 000 naelaga ruuttolli
kohta ehk meil Euroopas paremini mõistetava suurusega 16
522 kgf/cm2.

Viimastena sai veel pilk
peale heidetud juba maisematele sõidukitele: jalgratastele ja sõiduautodele
Jalgrataste harvaesinevate
aarete hulka kuulub 1890.
aasta „ohutu jalgratas“, mis
tõi kaasa revolutsiooni selles
tööstusharus, ja 1818. aasta
puitraami ja puitratastega Draisienne Jalgsi Kõndimise Masin,
aga ka 1830. aasta McMillan
- üks esimesi pedaalidega jalg-

Neljas päev Chicagos oli
esimene ametlik rahvusvahelise lions konventsiooni
päev

Õhtuoode on ameerikapäraselt nõnda suur, et hiljem puudub igasugune vajadus õhtusöögi järele

Elamud Chicago vanalinnas asuvad väga tihedalt. 

Reisi fotod: http://fotoalbum.ee/photos/hpajundi/
sets/1470661
ratastest. Tänase ajastu jalgrattaid esindasid fiiberplastikust
ja süsinikkiust valmistatud
võistlusrattad.
Sõiduautode saalis on
Ameerikas kindlasti kohustuslikuks eksponaadiks Fordi tehase
liinilt tulnud musta värvi Mudel
T. Valikust ei puudunud autovõidusõidu ajaloos populaarsed
olnud 1924. aasta Marmon,
1930. aasta Alfa Romeo ning
1972. aasta ringraja võidusõiduauto Lola Racing Car.
Huvitava eksponaadina oli
väljas Michigani Ülikooli meeskonna ehitatud päikesepaneelidega kaetud elektritoitel sõitev
võidusõiduauto, millega 1993.
aastal võideti teised Ameerika
päikeseenergiasõidukite meistrivõistlused.

Kolmanda päeva pühendasime äärelinnaga tutvumiseks ja pisut ka poodlemiseks
Auto GPS-il valitud linnast väljasõidu suundadel sattusime
alalõpmata tasulistele teedele
suunavatele teedele. Pärast
mitmeid ponnistusi loobusime
linnast väljumast.
Äärelinnas edasi toimetades

Fotod: erakogu

jäi silma nii mõndagi huvitavat.
Kui Hollywoodi filmides oleme
harjunud nägema eramajade
piirkondades ideaalse asfaltkattega tänavaid, hoolitsetud
muru ja rõõmsate nägudega
lapsevanemaid jalutamas, siis
piirkonnas, kuhu meie sattusime, valitses suhteliselt trööstitu pilt.
Tänavakate oli oluliselt kehvem ja enam lapitud, kui seda
näeme Tallinna paljukirutud
tänavatel. Väikeste eramajade
rohealad ei hiilanud sugugi
pügatud moega ja nii mõnelgi
oli näha silti FOR SALE (müüa).
Mine võta kinni, oli see tingitud asjaolust, et ajakirjanduse
väitel oli Chicago sellel suvel
raskes majanduslikus seisus,
või oli see lihtsalt selle piirkonna inimeste minnalaskmise
meeleolu.

Üllatas Chicago liikluskultuur
Iseenesest mõistetavalt, nagu
ka meil sageli juhtub, sõidetakse linnasisestel magistraalteedel, kus kiiruse piirangud,
pisut kiiremini, kui lubatud. Nii
umbes 10-15 miili üle lubatu.
Teedel, kus on valgusfoorid,
jälgitakse neid üpris hoolega.
Südalinnas assisteerivad valgusfooridele kohalikud liiklusreguleerijad, kes siis tuuleves-

kite kombel õhutavad takka
ristmikku ületama või siis valimatute sõnadega ja žestidega
seisma jääma.
Juhtusime ise seisma ristmikul, kus üks tumedanahaline reguleerija teisele sama
nahavärviga autojuhile omistas
loomariigi tunnuseid. Üldiselt
jäi mulje, et tegemist on nagu
sotsiaalsete töökohtadega.
Seevastu vaiksemates elamupiirkondades, kus puudusid
valgusfoorid, olid autojuhid
väga tähelepanelikud. Sageli
tundus, et juhid loevad su mõtteid, sest piisas ainult seisatamisest ja ristmiku poole - ka
lihtsalt üle tee - vaatamisest,
kui auto peatus.
Ja liiklemine ristmikel. Puuduvad igasugused peatee või
õieti anna-teed-märgid. Ristmiku kõikides suundades on
märk „Stopp“, mis automaatselt tähendab, et edasi sõit
seisakuta on keelatud. Ristmik
ületatakse selles järjekorras,
kuidas keegi sinna jõudis: esimene esimesena, teine teisena
jne. Nii tõmmatakse maha
kiirused. Ausalt öelda tekkis
isegi mõte katsetada Saue linnas sama asja. Jätaks liikluse
ainult Tule, Kuuseheki ja Tõkke
tänaval vanaviisi, et mitte häirida bussitransporti.

Viis mees Sauelt olid ainukesed heleda nahavärviga
ostlejad
Jõudsime oma äärelinna teekonnal ühe kaubanduskeskuse
juurde. Juba parklas märkasime, et domineerivateks on
mitte just oma parimas eas olevad suured ameerika „laevad“
ja suured džiibid. Keskusesse
sisenedes saime kahtlustele
kinnitust: viis mees Sauelt olid
ainukesed heleda nahavärviga
ostlejad.
Algne pisukene kõhedus aga
läks varsti üle, sest meie vastu
ei näidanud keegi erilist huvi,

Hommikupoolik sai sisustatud
ilmatupikkades registreerimise
järjekordades seismisega linna
suurimas näitusekeskuses –
McCormick Place´is. Hoone
suurusest annavad aimu järgmised numbrid: 241 tuhat
ruutmeetrit näituste pinda,
170 koosolekute ruumi, kuus
ballisaali jne. Samas toimusid
ka seminarid kõikidel päevadel.

Sisustasime pärastlõuna
Chicago vanalinnaga tutvumisega
Kui me Euroopas oleme harjunud vanalinnadega, mille
algusaastad on 12.-13. sajandis, siis Chicago vanalinnas
näeme maju, millel daatumid
19. sajandi lõpust.
Nimelt oli Chicagos 1871.
aasta oktoobris kaks päeva väldanud tulekahju, milles hävis
17 450 elamut ja hukkus
hinnanguliselt 300 inimest.
Kuigi tulekahju hävitas Chicago
kesklinna ja põhjapoolse osa,
jäid lääne- ning läänepoolsed
külglaagrid ja saematerjalid
puutumata. Linn ehitati kiiresti
uuesti üles ja juba 1880. aastaks oli selle rahvaarv tõusnud
poolele miljonile.

Mis jäi silma?
Elamud asuvad väga tihedalt
- enamalt jaolt ehitatud külgkülje vastu, kuid on samas väga
eriilmelised nii arhitektuurilt
kui kasutatud materjalidelt.
Sageli on hooned viimistletud
juba kaasaegsete materjalidega. Tänavad on ääristatud
kõrghaljastusega ja valitseb
suurlinnale mitteomane vaikus, kuigi kesklinna on pisut
alla kilomeetri. On näha, et
tegemist on jõukama elanikkonnaga piirkonnaga, kus meie
jalutuskäigu ajal domineerisid
valge nahavärviga inimesed.
Enne hotelli naasmist sai
vanalinna servas vabaõhu kohvikus võetud õhtuoodet, mis
ameerikapäraselt oli nõnda
suur, et hiljem puudus igasugune vajadus õhtusöögi järele.
Järgneb 8. septembri
Saue Sõnas.
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Noortekeskuse kunsti- ja seikluslaager juba 20. korda!
Monika Liiv,
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Tänavu oli noortekeskuse laager 1.-8.augustini sellisel kujul
juba 20. korda. Esimesed neli
aastat toimetasime Jõgisoo
rahvamajas, laagri korraldaja
oli Saue Linna Lastekaitse
Ühing. Järgmised kuusteist
suve on kunsti- ja seikluslaager
toimunud Saue Noortekeskuse
hõlma all Lastekaitse Liidu
Pivarootsi Õppe-ja Puhkekeskuses. Nii noortekeskuse töötajad kui paljud noored ei kujuta
enam suve selle laagrita ette
ja ettevalmistused järgmiseks
aastaks algavad eelmise laagri
lõppedes.
Laagris osales tänavu 65
noort vanuses 8-17 aastat.
Kasvatajad-õpetajad olid Saue
noortekeskuse noortejuhid
Kaarel Kiviloo, Rene Kolon,
Monika Liiv, Üllar Põld, Kirke
Kasari, Kristi Paas, Maria Liiv,
Eveliis Samberk ja Laura Pley.
Laagri puhul on tavapärane,
et meil palju traditsioone, mille
toimumist alati oodatakse, sest
lapsed on vähemalt 60 prot-

sendi ulatuses samad, mis eelmisel aastal. On sõpruskondi,
kes tulevad laagrisse suvestsuvesse taas kokku saama, on
lapsi, kelle vanemad on suvesid
veetnud meie laagris, on kasvatajaid-noorsootöötajaid, kes on
lapsepõlve laagrielamused saanud just meie laagrist. Ja kui
laste käest uurida, miks nad
alati tagasi tulevad, on vastus
alati üks: seltskond, tuttavad
kasvatajad ja Pivarootsi. Näib,
et me oleme võitnud ka lastevanemate usalduse.

Koju kaasa isetehtud kell
Tegutsesime laagris vanuse
järgi nelja rühma jagatuna:
rohelised, sinised, kollased ja
punased. Õhtul lõbutsesime
ja mängisime erinevaid mänge
kõik koos. Käsitöötundides
kaunistasime trafaretitehnikas
T-särke, pärlitest ja helkurriidest meisterdasime helkureid
riietele ning kottidele. Iga laps
sai koju viia endameisterdatud
päriselt aega näitava saetudkaunistatud-maalitud kella.
Kujutava kunsti tundides
joonistasime söe ja värvipliiatsiga. Maalisime akrüül-, õli- ja

akvarellvärvidega paberile ja
lõuendile.
Muusikatoas saime proovida
erinevaid löökpille ja tunda
rõõmu koosmusitseerimisest.

Korraldasime
mängu Fotojaht
Lasterühmadel tuli lavastada
etteantud teemadel laagri territooriumil stseen elust ja see
pildistada. Kõigil oli tore vaadata, kuidas teema on lahendatud. Jätkasime juba kahel suvel
lavastatud mängufilmi ,,Manfuse kättemaks`` kolmanda osa
lavastamist. Valmistati ka lühikesi õudusfilmikesi.

Laagris käis
mitmeid külalisi
Noored said Eesti Noorsootöökeskuse korraldatud mobiilses
töötoas Merkuur teha metallija puutööd. Valmisid põletustehnikas kellad ja magnetid.
Põneva päeva korraldasid
meile Päästeameti Läänemaa
osakonna Haapsalu komando
päästjad. Kõik said läbi teha
noorpäästjate kutsevõistluse
takistusraja, mille järgi võtavad
noored mõõtu suurtel rahvus-

vahelistel võistlustel. Pingelise
võistluse lõpetas karastav veepidu.

Sport on terviseks
Spordipäeval võistlesime pallimängudes ja teatevõistluses.
Iga päev toimus palliplatsil
õhtupoolikul pooltund tervisele
- aeroobikakava harjutamine.
Treeningu viisid läbi neli laagrilist, kes olid selleks eelnevalt
tantsuringis harjutanud. Roniti
ronimisseinal ja mängiti erinevaid sportmänge, sh discgolfi.
Toimus ka esmaabi ja terviseõpetuse pealelõuna. Lastele
jagas õpetust esmaabiõpetaja
Saaremaalt.

Pivavisioon toob üllatusi
Esinesime ja elasime kaasa
omaloomingulisel Pivavisoonil.
See õhtu valmistab alati üllatusi
tantsijate ja laululoojate annetest ning konfereerijate peentest naljadest. Emotsioonid
olid laes, lauldes ühendkooris
traditsioonilist Piva laulu vastamata tunnetest - laul valmis
kunagi aastaid tagasi samas
laagris. Loomulikult oli ka kesköine Ristimine ja traditsioonili-

sed Müsteerium ja Kuningriigi
päästmise mäng. Ragistati
ajusid nii maastikumängul
ülesandeid lahendades kui ka
spordipäeva mälumängul.

Kes on salasõber?
Kõiki meie päevi elavdas Salasõbra mäng. Mängu alguses
loositakse igale lapsele ja kasvatajale keegi laagrilistest salasõbraks, kellele ta võib iga päev
väikseid tähelepanuavaldusi valmistada. Üks kasvatajatest on
mängujuht, kes teab kõiki salasõpru ja iga päeva lõpus jagab
kingitused laiali. Kingitusteks
olid nii luuletused, omavalmistatud vidinad, maiustused kui
ka metsast korjatud maasikad.
Salasõbra avalikustamine-kallistamine toimus laagri lõpuõhtul
ja üllatusi oli palju, sest salasõbra saladust suudeti hoida.

Laagri lõpetasime
grilliõhtuga
Pildigaleriid meie tegemistest
ja valminud videofilme saab
vaadata Saue Noortekeskuse
Facebooki lehelt.
2018. aasta laager tuleb
2.-9. juulil.
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„Väike väänik anna asu,
et ma suureks eal ei kasu...“

Noored sauelased aitasid Vanamõisa vabaõhukeskuses Augustitreffil korraldada seikluste päeva

Saue noored aitasid
läbi viia seikluste päeva
Gea Liblik
Saue Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
rühma vanem, NKK Harju ringkonna
noortejuhtide grupi juht
Vanamõisa Vabaõhukeskuses oli 7.-11.
augustil noortelaager Augustitreff.
7-15-aastased lapsed osalesid viiel
põneval teemapäeval: oli meisterdamise, loomade, seikluse, spordi ja tehnika ning showpäev.
Varasematel aastatel on just Kaitseliidu Saue kompanii mehed käinud
seikluste päeval laagrilisi lõbustamas ja
õpetamas. Sel aastal kutsuti aga noortejuhte ja noori ise näitama oma oskusi
ja tutvustama Kaitseliidus kasutatavat
varustust.
Lapsed jagati viite gruppi, igas
umbes 20 last, kes läbisid kordamööda
erinevaid punkte: traatside, lõkke tegemine, rannakaitse, miiniväli ja varustuse
tutvustus.
Traatside punkti eest vastutasid Saue
rühma noored kotkad, vennad Rain
Richard ja Martin Mikk Kõiv. Nende
juhtnööride abil said lapsed „vanaaegseid telefone“ - nii nad neid nimetasid - ühendada traadi abil ja proovida
edastada üksteisele sõnumeid NATO
tähestikku kasutades. Kui aega üle jäi,
vaadati koos üle ka Kaitseliidus kasutatavad auastmed.
Pärast sidepidamist said lapsed
tutvuda Artur Kõrrani juhendamisel
lõkke tegemise viisidega, mis päädis
lõpuks vahukommide grillimisega.

Räägiti ohutusest ja erinevatest lõkke
tüüpidest. Suud magusad, liiguti edasi
rannakaitse punkti, kus tutvustas eriala
ja tegemisi Tallinna rannakaitse üksikrühma liige.
Pärast perimeetri kindlaks tegemist
suunduti juba miiniväljale,kus Saue
rühma kodutütar Marie Vibeke Must ja
rühma vanem Gea Liblik ootasid lapsi
metalliotsijate ning maasse kaevatud
õppemiinide rajaga.
Lapsed said kõigepealt läbida mineeritud raja, kus tuli üles leida peidetud
miinid, mis peale astudes „piiksuma“
hakkasid. Seejärel õpiti kasutama
metalliotsijat ja suunduti avastama ruudustiku sisse peidetud miine.
Kõige viimases punktis näitas Harju
Maleva noorteinstruktor Arvis Hallik
kaitseliitlase varustust, alustades seljakotist ja rakmetest kuni sapöörilabida
ja katelokini. Soovijad said rohe-pruune
näomaalinguid teha ja varustust selga
proovida. Samuti tutvustati noorte tegemisi ja Noorte Kotkaste ning Kodutütarde pidulikke vorme.
Päev möödus kiiresti. Lõpurivistusel
saadud positiivne tagasiside ja suur
aitäh andis motivatsiooni teisel korralgi
just noori kaasata.
Suured tänusõnad Kairit Tammele,
kes meid kutsus ja ülesande meile
usaldas.
Saue Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühma tegevusega saab tutvuda
lähemalt infopäeval, 4. septembril kell
18-20 Saue Gümnaasumis.

Kordavad lapsed kooris Pipi sõnade
järgi ja pistavad Draakoni kommi
suhu. Erahuvikooli Mängukool korraldatud Pipi laagri viimase vahetuse
viimane päev Jõgisoo seltsimajas
on lõppemas. Kringel on söödud
ja lapsed on öelnud oma soovid, et
nad tahavad kindlasti järgmisel suvel
Jõgisoole tagasi tulla, mis sellest, et
aastake jälle vanemad on.
Ja õpetajad Ivika ja Laura ootavadki neidsamu ning teisi uusi toredaid väänikuid Pipi laagrisse, sest suvi
Jõgisool on võrratu. Suvi täis päikest
ja vihma, matku ja bussisõitu, keksu
ja pallimängu, külalisi maa ja mere
tagant ning palju uusi sõpru. Ja just
selline peabki ühe lapse suvi olema,
sest suvel kogutud energiat hakkab
meil nüüd ohtrasti koolis vaja minema.
Paljud Pipi laagri lapsed alustavad
septembris esmakordselt kooliteed.
Soovime neile kogu südamest head
algavat kooliaastat: palju uusi teadmisi ja oskusi, toredaid klassikaaslasi,
põnevaid väljasõite...ja siis tulebki juba
uus suvepuhkus koos Pipi laagriga. Ja
mitte ainult Pipi päevalaagriga, vaid

Foto: Mängukool

Ivika Suigusaar
Arendusringid OÜ /Erahuvikool
Mängukool

Suvi Jõgisool Pipi laagris on võrratu.

valmistame end Jõgisool sel korral
ette ka ööbimisega lastelaagriks.
Mitte kõik lapsed Pipi laagrist ei
ole veel nii suured, et saaks suurde
kooli minna. Veidi pisemad tegelased
astuvad sügisel alles eelkooli, et koos
laagrist tuttava õpetaja Ivikaga Saue
Noortekeskuses kõik kooliks vajalikud
eeloskused üle korrata ja end kooliminekuks ette valmistada. Soovime
neilegi head eelkooliaastat ja ootame
kõiki 6-7-aastaseid huvilisi alates 5.
septembrist noortekeskusesse meie
eelkooli arendusringiga tutvuma.

SUUR SAUE
NOORTEKESKUSE
HOOAJA AVAPIDU

20.

JA TÖÖMALEVA
TÄHISTAMINE

01. SEPTEMBER 18:00-21:00
Alanud on vastuvõtt sügisel alustavatesse arendusringidesse
eelkool 6-7-aastatele lastele Saue Noortekeskuses
inglise keele ring 7-9-aastastele lastele Saue Noortekeskuses
lastehommikud 5-7-aastastele lastele Jõgisoo Seltsimajas
fotojaht või peojuht laste sünnipäevale
www.mangukool.ee
telefon 512 0730

HUVIRINGIDESSE REGISTREERIMINE
JUHEND AJATEG A TUTVUM INE

TORT JA ÜLLATU SESINE JAD
WWW.SAUENOORTEKESKUS.EE
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„Saue Kontserdisügis“ tuleb ka aastal 2017
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Meid on märgatud!

Foto: Kalli-Kalli Lastehoid

Linna lastehoide
on märgatud
Arthur Raichmann
Kalli-Kalli Lastehoid
Meil Kalli-Kalli Lastehoius vahel tundub, et oleme justkui luubi all. Sellest
ei olegi nii palju aega möödas, kui
Harju Maavalitsus valis meid rutiinseks kontrolliks omas tegevusvaldkonnas, mõned nädalad tagasi külastas
meid terviseameti kontroll ja nüüd
siis ajakirjanikud. Tegelikult on hea,
et kontrollitakse, veel parem on, kui
läbid kontrolli kiitusega. Meil on asjad
hästi ja selle üle peabki rõõmustama.
Aga et meid ka meedia on märganud,
tuli üllatusena.
Ajakiri Eesti Naine pöördus meie
poole sooviga teha üks tööpäev lastehoius ja sellest lugu kirjutada.
Teadagi oli esimene reaktsioon - ega
need ajakirjanikud peale skandaalide
midagi ju ei otsi. Pärast natukest järelemõtlemist olime nõus.
Mis seal ikka, näevad ja kirjutavad,
kuidas meie argipäev välja näeb. Ehk
õnnestub mõned müüdidki kummutada, nagu et lastehoius mingit õpet
üldse ei toimu. Välja kukkus äärmiselt
positiivne kogemus mõlemale poolele
ja septembris peaks lugu ilmuma.
Lühike katkend tulevase kirjatüki
mustandist, mida meile lugeda anti:
„Kui palju leidub lasteaedu, kus pisikesed saaksid ilusa ilma korral õues
lõunat süüa või oma käega põõsa
otsast sõstraid suhu noppida? Ja
toad...! Neid on nii palju, et esmalt
võib äragi eksida.”

See sügis saab Saue lastehoidudele olema väljakutsete rohke
Lasteaed on valmis saanud ruumide
laiendused ja juurde on tulnud sõimerühmi. Lapsi, kellele suures lasteaias kohti ei pakutud, on eelmiste

aastatega võrreldes selgelt vähem ja
konkurents tihedam.
Lapsevanemate vaates on ühelt
poolt hea, et on mille vahel valida,
aga teisalt mitmed, kes oleks ehk
tahtnud privaatsemas lastehoius pisipõnniga jätkata, on finantsmajanduslikel argumentidel valinud suure lasteaia. Õnneks neil, kes Kalli-Kallis koos
käisid ja ka suures lasteaias samasse
rühma sattusid, on pisut kodusem
tunne sõbrad eest leida. Nad tõesti
kasvavad meil kokku.

Saue linna lastehoide
on märgatud
Meile on ka Tallinnast helistatud ja
meie tegemiste kohta uuritud, rääkimata lähemalt. Mitmed pakuvad
ennast tööle. See on ütlemata meeldiv ja on tunnustuseks nii meile KalliKalli Lastehoius aga vast ka omavalitsusele ja linna hoidudele tervikuna.

Sellest sügisest on Kalli-Kalli Lastehoius taas võõrkeelne kasvataja
Aime Karu-Dunning on Austraaliast
hiljuti Eestisse kolinud ja toob meile
nii Montessori kallakuga lasteaias
töötamise kogemuse kui ka põneva
keelekümbluse.
Meil on selles osas varasematest
aastatest häid kogemusi. Saue Sõna
on teinud loo meie hispaanlasest
kasvatajast Adrianist ja eelmise aasta
lõpul läks lapsepuhkusele meie itaallannast kasvataja.
Olgem siis Saue linna hoidude fännid. Sõna levib sedasi valda ja kaugemalegi ning kokkuvõttes läheb meil
kõigil paremini. Kalli-Kalli Lastehoid
tänab oma sõpru ja partnereid ning
ootab uusi tulijad avasüli uudistama.
Kohtumiseni juba kodukohvikute päeval.

„Saue Kontserdisügis“ on professionaalmuusika kontsertide sari, mis algas
2000. aastal. Sarja raames on toimunud
üle 80 kontserdi - igal aastal kuni kuus,
mis tutvustavad erinevaid muusikastiile,
andekaid interpreete, kollektiive ja põnevat heliloomingut.
Sarja eesmärk on Saue linna kontserditraditsioonide ja võimaluste laiendamine ning õpilastes muusika kuulamise harjumuste arendamine. Kontserdisügisel on oluline osa muusikakooli
tegevuskavas, see aitab kaasa õpilaste
harimisele.
Kõik kontserdid toimuvad Saue Kontserdisaalis Nurmesalu 9, millest on tänaseks kujunenud interpreetidele meeldiv
esinemiskoht. 2014.aastal renoveeritud
saalis on mugavad toolid, kaasaegne
helitehnika ja heas korras kontsertklaver
Estonia.
Kontserdisügis on saanud võimalikuks tänu pikaajalistele toetajatele ja
koostööpartneritele, kelleks on Eesti
Kultuurkapital, Eesti Interpreetide Liit,
MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester,
Saue Muusikakool ja Saue linn. Tänu
toetajatele on kontserdid õpetajatele ja
õpilastele tasuta.
Ootame kuulama kõiki muusikasõpru
Saue linnast ja naaberomavalitsustest.
Aktiivne kontserdipublik on suur väärtus,
mis aitab luua õige meeleolu ja toetab
esinejaid.

„Saue Kontsertsügis 2017”
◊ Sarja avab teisipäeval, 12. septembril, Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav.
◊ Pühapäeval, 1. oktoobril, ehk rahvusvahelisel muusikapäeval esinevad Ye Pan (metsasarv) ja Anneli
Tohver (klaver).
◊ Teisipäeval, 3. oktoobril, toimub
heategevuslik muusikapäeva kontsert, kus kogutakse annetusi muusikakoolile pillide soetamiseks.
◊ Teisipäeval, 17. oktoobril, annab
soolokontserdi Theodor Peeter
Sink (tšello), keda saadab klaveril
Kadri-Ann Sumera (klaver).
◊ Teisipäeval, 14. novembril, musitseerivad Jaak Sooäär (kitarr) ja Ivo
Sillamaa (klaver).
◊ Teisipäeval, 5. detsembril, lõpetab
sarja jazzi kontsert, kus astuvad
üles SPAR kvartett, Raul Sööt
(sax), Aleksander Paal (sax), Reigo
Ahven (löökpill) ja Heiko Remmel
(bass)

◊ Muusikakooli aktus 1. septembril kell
18 Saue Kontserdisaalis Nurmesalu
9. Ootame kõiki õpilasi ja lapsevanemaid. www.sauemk.edu.ee.
Info sarja kohta on leitav Saue Muusikakooli kodulehelt www.sauemk.edu.ee
ja Facebookis. Kauneid muusikaelamusi!

25. august 2017 Saue Sõna

Huviringid õpilastele Saue
Huvikeskuses 2017.-2018. õppeaastal

Kursused täiskasvanutele
Saue Huvikeskuses

LOODUSTEADUSE HUVIRING

Palume registreeruda kursustele infopäeval, 4. septembril või e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee alates 5.
septembrist 2017.

Juhendaja Marco Saluste. 11. septembrist esmaspäeviti kell 13.3014.30 ja 14.30-16.00 klassiruumis
203.

SAVITUBA PEREDELE

AKRÜÜLMAAL

9. septembrist laupäeviti kell 11-13 Saue
Huvikeskuse kunstiklassis. Juhendaja
Made Kaares.

1. veebruarist 26. aprillini 2018, neljapäeviti kell 18.30-20.45. Kolmekuulise
kursuse maht 36 tundi. Maalime kompositsioone erinevatel teemadel. Kõik
materjalid kohapeal olemas. Juhendaja
Virve Laan.

KERAAMIKA
11. septembrist teisipäeviti kell 18.3020.45. Õpime erinevaid keraamika tehnikaid ja töövõtteid. Madalkuumus- ja
kõrgkuumuspõletus. Juhendaja Virve
Laan.

PORTSELANIMAAL
4. oktoobrist kolmapäeviti kell 18.3020.00. Maalimiseks kasutame pesukindlaid portselanivärve. Põletus kuni 850
kraadi. Kohapeal on olemas vajalikud
töövahendid, värvid ja valik lauanõusid.
Juhendaja Virve Laan.

PASTELLMAAL
5. oktoobrist 30 novembrini 2017, neljapäeviti kell 18.30-20.45. Kahekuulise
kursuse maht 24 tundi. Pastellid, paber,
lakid on kohapeal olemas. Juhendaja
Virve Laan.

Huviharidus ja vaba aeg
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VABAÕHU MAALILAAGER
TÄISKASVANUTELE
8.-10. juunini 2018 Vormsi saarel, kuni
12 osalejat.

RAHVATANTS
Saue Simmajad sega- ja naisrühm,
juhendaja Ulvi Mägi. Info tel 507 8758
(Kalev Israel).
Saue Kägara naisrühm. Info tel 522
0243 (Kersti Anni).
RAHVAMUUSIKAANSAMBEL Saue Kapell,
juhendaja Reet Jürgens, tel 522 3635.
SAUE SEGAKOOR, dirigent Elviira Alamaa, tel 522 5359.

Vesiaeroobika treeningud täiskasvanutele toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.00-19.45 Saue ujulas.
Treeningud sobivad igas vanuses osalejatele, nii algajatele kui edasijõudnutele
tasemest sõltumata. Tund annab hea

üldfüüsilise koormuse, parandab südametegevust ja koordinatsiooni, suurendab lihastoonust ja vähendab rasva.
Tulge julgelt proovima! Juhendaja Ave
Lähker. Esimene treening esmaspäeval
4. septembril kell 19.00-19.45.

Juhendaja Evelin Povel-Puusepp. 6.
septembrist kolmapäeviti kell 13.1514.00 linnaraamatukogus. Tutvume
kodukandi minevikulooga, külastame
huvitavaid kohti ja inimesi, teeme
üheskoos praktilist uurimistööd.

SHOWGRUPP VIKERKAAR-SAUE

9. septembril kell 19 on
Saue Kontserdisaali laval
Rakvere Teater Andrei
Ivanovi näidendiga „See
kõik on tema. Eksperiment
teismelisega“.
Kas mäletad, milline
oli maailm siis, kui olid
teismeline? Kas mäletad
oma enesehinnangut? Kas
mäletad, et vahest ei viitsinud või ei osanud hoolida,
aga kui juba hoolisid, siis
ei osanud lõpetada? Kas
mäletad, et kõik tegi rohkem
haiget?
Kas kujutad ette, mis
tunne on olla leseks jäänud
üksikvanem, kelle kasvatada
ja kujundada on just üks selline, ühe vanema kaotanud
teismeline. Kas oskaksid? Kas
teeksid kõik õigesti?

Näidendis “See kõik on
tema” võtab üksikvanemast
ema ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda lähemale

Õpetaja Virve Laan. 8. septembrist
reedeti 12.15-13.45 või 14.15-15.45.
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli ja kattevärvidega, kujundame pilte, plakateid ja
katsetame trükitehnikaid erinevatel
materjalidel.

Juhendaja Elo-Marika Kongo. Tantsutrennid 6. septembrist esmaspäeviti
ja kolmapäeviti kell 16-20 Saue Gümnaasiumi saalis. Ootame uusi tantsijaid algajate gruppi.

KÄSITÖÖRING PITSID-SATSID

KUNSTISTUUDIO RINGID
HUVIKESKUSE KUNSTIKLASSIS
KERAAMIKA

SKULPTUUR JA PISIPLASTIKA

Õpetaja Anneli Lupp. 5. septembrist
teisipäeviti kell 12.15-14.45 ja kell
15.00-16.30. Voolime savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistame kruuse,
vaase, taldrikuid jm. Õpime keraamika erinevaid töövõtteid, glasuurime
madalkuumusglasuuridega.

Õpetaja Anneli Lupp. 6. septembrist kolmapäeviti kell 12.15-13.45.
Huviring on mõeldud meisterdamishuvilistele poistele ja tüdrukutele.
Erinevate esemete valmistamise
käigus puutub õpilane kokku tootedisaini imelise maailmaga ja näeb,
millised on erinevate materjalide
omadused.

Etendus „See kõik on tema“
Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus

Kolmapäeviti kell 16.00-17.30. Kui
sulle meeldivad multikad, siis tule
proovi neid ise meisterdada!

JOONISTAMINE JA MAALIMINE

KODULOORING

MEISTERDAMISE RING

Vesiaeroobika treeningud

ANIMARING KOOSTÖÖS MTÜ-GA
NUKUFILMI LASTESTUUDIO

oma võõraks jäänud pojale.
Mängu ja elu piirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale
suuremale kaosele ja iga
viga maksab end sajakordselt kätte. Kaalul on usaldus ja elu.
Kas mängime?
Esietendus 13. jaanuaril
2017 Rakvere Teatri väikses saalis.
Soovitame lavastust
eriti vaadata noortel, sobilik alates 7. klassist.
Lavastaja Helen Rekkor (Teatriühendus Misanzen), kunstnik Maarja
Pabunen, videokunstnik
Alyona Movko ja tõlkija
Tiit Alte. Osades Tiina
Mälberg ja Imre Õunapuu.
Piletid hinnaga 15 / 13
eurot on müügil Piletimaailmas
ja alates 22. augustist E-N kell
15-18 Saue Huvikeskuses.

Õpetaja Anneli Lupp. 7. septembrist
esmaspäeviti ja neljapäeviti 14.3016.00. Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid.

Õpetaja Anneli Lupp. 7. septembrist
esmaspäeviti ja neljapäeviti 12.1513.45. Teeme savist ümarplastikat
ja reljeefi, kombineerime erinevaid
materjale.

MOE JA VISUAALMEEDIA RING
6. septembrist kolmapäeviti kell
14.15-16.00. Üldteadmised moest,
fotograafiast, visuaalmeediast. Õpime
fototehnika kasutamist, moefoto loomist.
Huviringidesse registreerumine
infopäeval, 4. septembril. Täiendav ringidesse registreerumine 5.
septembrist aadressil huvikeskus@
saue.ee ja E-N 12-18 ruumis124.
Lepingute blanketid septembris ka
kodulehel www.sauehuvikeskus.ee.

Meil on sünnipäev!

HARJUMAA
MUUSEUM
Tule ja tähista
koos meiega!
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15.00

LAAT
ELAVA AJALOO LAAGER
EKSKURSIOONID MUUSEUMIS
VAHAKÜÜNALDE TÖÖTUBA (2.-)
DUO MALVA JA PRIKS KONTSERT

Üritus on tasuta!
Palume jätta auto
väljapoole jõesaart!

Vanem generatsioon
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Septembris
päevakeskuses
Saue Päevakeskus
◊ 5. septembril kell 14 Saue
Päevakeskuse sünnipäev
Saue Kontserdisaalis. Kõik
on oodatud!
◊ 6. septembril reis „Harjumaa mõisad“. Väljume kell
9 Saue kaubakeskuse eest.
Saku mõis - Tohisoo mõis
- Kohila mõis - lõuna Veski
kõrtsis - Ohtu mõis - Kõltsu
mõis - Vääna mõis ja Hüüru
mõis. Reisi hind 34 eurot.
Lõunasöök 7,50 eurot.
Lõuna soovijatel palume sellest teatada päevakeskusele.
◊ 13. septembril kella 12 ajal
külastame krišnaiide Krišna
Teadvuse Ühingut Tallinnas
Luise tänaval. Kuulame tutvustust, teeme läbi meditatsiooni ja proovime pühitsetud toitu. Pühitsetud toidu
eest on soovitatav annetus
3-5 eurot vastavalt võimalustele. Soovijatel palume
kindlasti registreerida päevakeskuses. Täpne kellaaeg
sõltub ühiskondliku transpordi sõiduplaanidest.
◊ 19. septembril kell 11-13
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses neile,
kel aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev juulis, augustis
või septembris. Palume päevakeskuses registreeruda.
◊ 22. septembril kell 18.30
lauluklubi.
◊ 28. septembril kell 13 raamatuklubi.
◊ 28. septembril algusega kell
10 Hindpere Optika silmade
kontroll. Info ja registreerimine telefonil 5323 2454.
◊ 1.- 8. oktoober Rumeenia
reis. Lisatasude graafik on
päevakeskuses.

Seltsingud
◊ 5. septembril kell 10 invaühingu koosolek.
◊ 29. septembril kell 16 Tammetõru koosviibimine.

Saue Seeniorteater astus külateatrite festivalil üles lavastusega „Uljas neitsi“, lavastaja Virko Annus

Seeniorteater võttis osa
külateatrite festivalist
Saue Seeniorteater
XVII külateatrite festivalil 11.
-13. augustil Toris osales 33
kollektiivi, nende hulgas ka
Saue Seeniorteater, kelle jaoks
olid kõik päevad täis elamusi
ja üllatusi. Etendused - kogu
aeg ja neljas eri paigas: Tori
Põhikooli aulas, Tori kirikus,
Tori Rahvamajas ja Tori Muuseumi aidahoone ees.
Selgus, et harrastusteatrite
näol on tegemist omalaadse
maailmaga, kus on tipud ja
tegijad. On häid ja väga häid
lavastusi ja on ka neid, mille
juures on nauditavaks osatäitjate rõõm ja lust, mis pealtvaatajaid nakatab.
On ka selliseid, mis sügavuse ja näitlejameisterlikkusega lausa vapustavad.
Et etendused olid mitmes
kohas korraga, siis kõike näha
ei olnud võimalik. Esialgu oli

Tiiu Vallimaa (vasakul) pälvis näitlejapreemia Margareeta rolli eest. Pildil
koos žüriiliikme Tiit Altega. 
Fotod: Ülo Soomets.

valik juhuslik, hiljem omandasime kogemused ja oskasime
juba teha valikuid.
Meie ühiseks arvamuseks
kujunes, et festivalil nähtu oli
kohati võrreldamatult sügavam, elusam ja mõjusam kui
akadeemilises teatris. Meie
jaoks kõrgusid tippudena festivali taevas Vilde Teater, Abja

EHH-Teater ja Neeme Teater.
Väga tahaks loota, et kunagi
õnnestub vähemalt mõni neist
Sauele tuua.
Festivali lavastusi analüüsisid Edite Neimane (lavastaja,
Riia, Läti), Tea Merivald (näitleja, Salme Vallateater). Taisto
Oksanen (näitleja ja lavastaja,
Helsingi, Soome) ja Kristiina

Augustikuu
sünnipäevalapsed
VERA BARANOVSKAJA
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Palju-palju õnne!

Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liit). Vabaõhulavastusi
analüüsisid ja hindasid Rein
Laos (lavastaja ja näitleja)
ja Tiit Alte (lavastaja, teater
KaRakTer).
Festivali laureaadiks me sel
aastal veel ei saanud. Küll aga
tõi Saue Seeniorteatri näitleja
Tiiu Vallimaa kaasa näitlejapreemia Margareeta rolli eest
lavastuses „Uljas neitsi”.
Saue Seeniorteatri lavastust
„Uljas neitsi” (lavastaja Virko
Annus) koos vastse näitlejapreemia laureaadi Tiiu Vallimaaga saab näha juba 5. septembril Saue Kontserdisaalis
Saue Päevakeskuse sünnipäeval. Oodatud on kõik hea tuju
ja kerge meelega inimesed!
Lõpetuseks - Saue Seeniorteater otsib mehi - kes julgeb,
see tuleb! Koos meestega
toome ehk järgmiselt festivalilt
Sauele laureaaditiitli.

Saue kirik teatab
Kohvikutepäeva kontsert-jumalateenistus

19. septembril kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel sünnipäev juulis, augustis või septembris
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.

◊ Pühapäeval, 27. augustil kell 13.
◊ Esineb ansambel ROBIROHI.
◊ Teenistust juhatab Erki Kuld.

Saue Kristlikus Vabakirikus algab
17. septembril kell 11 leerikool
Õpime tundma Piiblit ja kristlikke tõdesid.
Pärast leerikooli läbimist võimalus ristimiseks
ja liitumiseks kogudusega.
Täpsem info: 5695 7848; erkikuld@gmail.com.

25. august 2017 Saue Sõna
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Saue Perearstikeskus
teatab
Head patsiendid! Anname
teada, et alates septembrist
läheme üle sügis-talvisele
graafikule.
Patsiente teenindavad
meie perearstid Laine Kert,
Anu Mäeorg ja Anneli Soomets. Tagamaks paremat
juurdepääsu arstiabile, on
alates septembrist osalise
tööajaga vastuvõtte tegemas
doktor Rahel Saar ja kollek-

tiiviga liitub arst-resident
Tommi Ründal.
Kroonilistel kõrgvererõhuja suhkruhaigust põdevatel
patsientidel on kordusretsepte võimalik tellida ka
meiliaadressil saue.perearstikeskus@gmail.com. Täpsema
info vastuvõttude, arstide
kõnetundide ja lahtiolekuaegade kohta leiate meie kodulehelt www.saueperearst.ee.

Keila Miikaeli koguduse

LEERIKURSUS

algab 22. septembril kell 18.00
koguduse majas (Keila, Paldiski mnt 2)
Leerikool tutvustab kristliku usu põhialuseid ja annab
võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks.
Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel
ristivanemaks saamisel ja abielu laulatamisel.
NB! Leerikooli võivad tulla ka need, kes on kunagi leeris
käinud, aga soovivad oma teadmisi värskendada
Täpsem info: 51 93 15 01 (õp. Marek Roots)
marek.roots@eelk.ee

AS SAMI võtab tööle:
 CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORI;
 KEEVITAJA-KOOSTAJA (MIG/MAG);
 LUKKSEPA (saagimine, puurimine).
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefonil 5308 7205, e-posti aadressil sami@sami.ee.

•
•
•
•
•

EAS-i Ärimentorprogramm otsib
ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid
EAS
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ootab sügisel
algavasse ärimentorprogrammi
kandideerima ambitsioonikaid
alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud
alustavate ettevõtjate edule,
kiiremale kasvule ja ekspordile
kaasaaitamiseks. Kandideerimise tähtaeg on 18. september.
50 ettevõtjat saavad paariliseks personaalse ettevõtjast
mentori, kellega koos arutada
läbi ettevõtte eesmärgid, plaanid ja olulisemad otsused.
Programm sisaldab lisaks
koostööle mentoriga ka praktilisi töötubasid ärimudeli,
müügi, tootearenduse ja teistel
alustava ettevõtja jaoks vaja-

likel teemadel. Lisaks annab
EAS-i Ärimentorprogramm hea
võimaluse oma ärialase võrgustiku kasvatamiseks. Tänaseks
on programmi läbinud juba ca
600 ettevõtjat.
EAS-i läbi viidud võrdlusest
on selgunud, et ärimentorprogrammis osalenud ettevõtted on
saavutanud keskmiselt kolm
korda suurema kasvu kui teised
sarnased ettevõtted, kes ei ole
programmis osalenud. See on
ilmekas statistika, mis kõneleb
programmi suurest väärtusest
ja kasust osalevatele ettevõtetele. Osalejad ise on välja toonud, et kogemuste jagamises
ja üksteiselt õppimises peitub
suur väärtus:
EAS-i Ärimentorprogramm
on osalejatele tasuta ning seda
rahastab Euroopa Regionaal-

VALI ISE TEENUSEPAKKUJA
SOODSAIM VÕIMALUS
PIIRAMATU LÄBILASKEVÕIME
GARANTEERITUD KVALITEET
TULEVIKUKINDEL

# STABIILNE JA KVALITEETNE INTERNETI PÜSIÜHENDUS
# TELEVISIOON # LAUATELEFON # NUTIMAJA # VALVESÜSTEEM
# VIIMANE MIIL # LAIRIBA # VALGUSKAABEL # FIIBEROPTIKA

arengu Fond. Programmi viib
ellu EAS koostöös BDA Consulting OÜ-ga. Programmi tegevused algavad novembris 2017.
◊ Programmi veebileht
(tingimused, mentorid,
ajakava jpm): http://
www.eas.ee/teenus/arimentorid/
◊ Programmi leht
Facebookis: https://
www.facebook.com/mentorprogramm/
◊ Kandideerimisankeet
mentiile: https://
form.jotformeu.
com/70953041688361

Esita sooviavaldus
www.digimaa.ee

Teated ja reklaam
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poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

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.
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.
Kahjuritõrjevahendid koju ja
aeda. Mullad, väetised, muruseemned jne. Mullamuttide hävitamine. Tel 56698863.
Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie

fon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime.
Tel 5079362.

Müün
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.

Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com.
ARHITEKT. ERAMAJA PROJEKTID, ka tagantjärele, rekonstrueerimine, juurdeehitus. Hind
oleneb maja suurusest, keerukusest, abihoonetest: 1000
-1400€, 58319789, aare.keel@
gmail.com.

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.

Oled oodatud KUNDALINI
JOOGA tundidesse Sauel kolmapäeviti kl 10.00 ja 19.00 ning
Laagris esmaspäeviti kl 18.30!
www.simran.ee.

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

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Tele-

Tunde tasa lööb kell,
jääb alles mälestus hea
ja hell.
Lahkus
SELMA VAINU
Südamlik kaastunne
lähedastele.
KÜ Kütituli

Igavene rahu anna neile
Issand Sa...
Avaldame sügavat
kaastunnet
Anu Eskole pojaga
abikaasa ja isa
surma puhul.
Saue Kristliku
Vabakoguduse kollektiiv

Avaldame sügavat
kaastunnet
Katrin Härmile pojaga
kalli elukaaslase
OLAV KELDERI
kaotuse puhul.
Kaire ning Aija ja Virve
peredega

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis
sinu elupuu.
ANNELY REINHOLDI
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele
endised kolleegid Saue
Perearstikeskusest.

Minnes võtab ta küünlalt
tule ja süütab taevasse
tähe.
Lahkus
ANNELY REINHOLD
Siiras kaastunne
poegadele ja isale
Arnold Mägile
KÜ Kütituli

Mälestame head naabrit
ANNELY REINHOLDI
Avaldame kaastunnet
poegadele kalli ema
kaotuse puhul.
Naabrid Tule 16 ja 18
majadest

PAKUME TÖÖD
PESUMAJAS

Lauatennise
treeningud
7-14 aastastele
alates 19. septembrist kell 19
Saue Noortekeskuses
Lähem info:
1. septembril kell 18-21
Saue Noortekeskuses
4. septembril kell 18-20
Saue Gümnaasiumis
facebook.com/hobipinks
tel 5194 8282
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Tööülesanded
∞ pesumasina täitmine,
∞ triikimine ∞ pakendamine
Asukoht Hiiul Serva tänaval
Väljaõpe kohapeal, oodatud
on igas vanuses kandideerijad.

Kesklinna Pesumaja OÜ
Lisainfo tel 5615 6776

a

haastusud
iiv
iusti
Te auba ise hae
pp
ppaaduri teeus
if@asepee
teef 5346 0382

Karate kursused algajatele
alates 12. septembrist

Treeningud Saue Gümnaasiumi rõdul
teisipäeviti ja neljapäeviti kl 18-19.
Oodatud on nii poisid kui tüdrukud.
Info Rene Toome 5.dan. GSM 5561 9155.
E-mail renetoome001@gmail.com

20-aastase kogemusega tootja
Sauel pakub garaažiuksi, aiaväravaid ja automaatikat. Tule
tutvu kodulehel www.hansadoor.
eu.

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

Pakume tööd autoremondi lukksepale. Arula Veod, 5640109.
Mänguväljakuid tootev rahvusvaheline ettevõte Laagris otsib
oma kollektiivi keevitajat. Tel
5288203. E-mail janek.teinlum@lappset.com.

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

Saue ujulapere ootab tööle juba
septembrist töökat ja sõbralikku
klienditeenindajat/valveinstruktorit. Info Saue Linnavarahaldusest
6596519 või 56914942 Diana
ja 6595611 või 58516164
Marko.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

OÜ Metanex pakub tööd platsi
meistrile. Info tel 5015433.

Anda üürile garaaž Sauel.
Korralikud uksed, elekter. Tel
56200229.

Hansadoor OÜ Sauel pakub
tööd garaaži- ja tööstususte
ning aiaväravate paigaldajale,
kellel on töökogemus ehituse
alal ja B-kategooria juhiluba, kes
on töötahte ja õppimisvõimega,
korrektne ja kohusetundlik. Töö
on huvitav ja liikuv, töötingimused kaasaegsed. Ametiauto.
Motiveeriv töötasu tükitöö alusel.
Väljaõpe kohapeal. Saatke CV
aadressile janek@hansadoor.ee
või helistage 53421568.

Ostan Sauele uuema maja. Telefon 55520120.
Üürin Sauele 2-3-toalise kõige
mugavustega korteri. Telefon
56698863.

Pakun tööd
Mõisa Hambaravi otsib alates novembrist sel aastal oma
kollektiivi töökat ja sõbralikku
hambaarstiabilist-assistenti.
Kontakt: info@moisahambaravi.
ee, 55654381.

Ei tulek ega minek ole
enda teha, vaid see,
mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.
Lahkus endine
juhatuse liige
OLAV KELDER
Südamlik kaastunne
Katrinile ja Martinile
KÜ Kütituli

Otsin pottseppa, kes teeks pliidi,
soojamüüri ja kamina. Objekt
asub Lehetu külas. Lembe
53429357.

Sina, kes sa 14. augusti varahommikul
haarasid kaasa Koondise 3 trepikojast ümbriku
võtmetega, palun tagasta need endisesse kohta.
Sul ei ole neid vaja, omanikule on need väga olulised.
Asi on naljast kaugel!

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

viirpuukodu.ee

25. august 2017 Saue Sõna
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KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS

pakub tööd meie suurepärases Ämari toitlustuskompleksis

KOKKADELE ja KOKA ABIDELE
Koka tööülesanded:
Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja
säilitamine.

Koka abi tööülesanded:
Kokkade abistamine toidu ettevalmistamisel, toitlustuskompleksi ruumide, köögiseadmete ja
töövahendite korrahoidmine, nõude pesemine nõudepesumasinaga.

Nõudmised kandidaadile





 Vähemalt põhiharidus. Kokkade puhul lisandub erialane ettevalmistus (kutseharidus,
täiendkoolitus).
 Eesti keele oskus kesktasemel (B2)
 Kehtiv tervisetõend
 Eelise annab suurköögis töötamise kogemus

Miks tulla meile tööle ja mida me pakume?
 Kaitsevägi on alati olnud ja jääb usaldusväärseks tööandjaks
 Vajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks ja tagasi
 Põhipuhkust 35 päeva aastas
 Koka töötasu 810 eurot (bruto), koka abi 650 eurot (bruto)
Täistööaeg, vahetustega. Tööajad on vastavalt graafikule: kell 5.00-17.00 või kell 9.00-21:00.
Pikk nädal ETRLP ja lühike nädal KN. Tööle ootame alates 18.09.2017 Ämarisse.
Kandideerimise tähtaeg 31.08.2017, Igor Novitski Tel: 717 0823, e-post: igor.novitski@kra.ee,
Kaitseväe värbamiskeskus www.vk.kra.ee.
Lisainformatsioon Ämari toitlustuskompleksi juhataja Karin Miido. Tel: 5887 7606.
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SAUE LINNA NOORTEKESKUSES 27. septembril kell 19:00
Saue linnal on ühinenud Saue valla pealinna ja keskusena suur potentsiaal. Meie meeskonnas ei ole nuditud
meelt, turvalist tuttava tee otsimist või jalgupidi poliitretoorikasse betoneeritud üksluisust. Harjumuspärast
asendab otsiv vaim. Me oleme valmis järgmised neli aastat läbi metsa tungima, põlved marraskil. Et, kasvõi mõned korrad sohu astunult, jõuda siiski lõpujoonele, nentides – jah, me tegime ära.

Meie nägemus sellest, mida järgneval neljal aastal vallajuhtimises
ja linna arenguks ära teha saaks, on kirjas www.koostoo.ee

uta pann
as

a!

ok moosig
ko

Andres Laisk, Saue vallavanem
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