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Parim eeskuju – meie
olümpiavõitjad!
Kohalike taliolümpiamängude korraldamine sünkroonselt päris olümpiamängudega on saanud Saue Gümnaasiumis tunnustust väärivaks
traditsiooniks.
Tänavune kooliolümpia
kukkus välja pisut teistsugune
kui eelnevad, kuna tavapäraseid suusavõistlusi ei õnnestunud viletsa ilma tõttu pidada.
Ometi ei suutnud nigel ilm
spordihuviliste sauekate spordiindu kahandada ning olümpiaideede tähe all toimusid 1.6.klassi lastele ujumisvõistlused, 7-ndad ja 8-ndad klassid
võistlesid korv- ja võrkpallis.
Salt Lake City taliolümpiale
pühendatud olümpiaüritused
kulmineerusid 7. märtsil aset
leidnud ainekonverentsiga.
Hommikul kell 10.00 alanud
konverentsi avasõnad ütles
kooli direktor Jaan Palumets,
kes nimetas 1994. aastal alguse saanud üritustesarja populaarseks.
Sõna sai aukülaline – tänavuse
taliolümpia korraldajamaa esindaja, USA suursaadik Tema Ekstsellents Joseph M. de Thomas.
Härra de Thomas alustas oma
kõnet päris ehedas maakeeles,
paludes siiski luba jätkata oma
emakeeles, kuna tema oma sõnul polevat ta eesti keel küllalt
“tugev”.
Suursaadik tänas küllakutse
eest ning leidis, et olümpismi
ideede levitamine on igati kiiduväärt algatus. Loomulikult ei

USA suursaadikut Joseph. M. de Thomast kuulavad (vasakult) õpetajad Anu Kell, Eve Tamm,
Marja-Liisa Saulep, Tuuli Oder, allakirjutanu ja Lääne-Harju Ekspressi ajakirjanik.

saanud ta üle ega ümber USAd ja kogu maailma vapustanud
11. septembri sündmustest,
seetõttu rõhutas härra de Thomas eriliselt just seda, et olümpia kannab endas inimlikkuse
ideed.
Õhusrippuvale terrorismiohule ning pinevale poliitilisele olukorrale vaatamata olid
Salt Lake City olümpiamängud
suursaadiku arvates edukad ning
õnneks ka rahulikud. Tema Ekstsellents tõstis esile ka eesti
sportlaste suurepäraseid saavutusi, erilise kiituse osaliseks sai
meie olümpiasangar Veerpalu,
kelle hõbedasõidule härra de
Thomas nõnda ennastunustavalt kaasa elas, et Veerpalut
suisa “meie suusatajaks” (our
skier) nimetas.
Eesti Olümpiakomitee
(EOK) nimel tervitas koolipe-

ret Toomas Tõnise. Olümpial
viibinuna teadis ta lähemalt
pajatada võistluste korralduslikust küljest, millega ta väga
rahule jäi. Tõnise lausa pakatas positiivseist elamusist, ta
nimetas olümpiat 100-protsendiliselt õnnestunuks ning eestlaste tulemusi ennenägematuteks. Sellega nõustus ilmselt iga
saalisviibija. Tõnise uskus, et
meie olümpiavõitjate Veerpalu
ja Mae eeskuju on innustav
ning soovis Saue koolile edaspidiseks edu ning sportlike traditsioonide jätkumist.
Järgnesid ettekanded. Olümpiamängude kujunemisest ning
kombestikust muistses Kreekas
kõnelesid 10.A klassi õpilased
Gerly Aadli ja Marianna Talsi.
Ingliskeelsete ettekannetega
esinesid 12.A klassi õpilane
Kätlin Arras, kes valgustas

eestlaste tegemisi taliolümpial
läbi aegade ning Sten Kivistik
(12.A), kelle ettekande teemaks
oli ”Eesti ja olümpiad”.
Esinejad said EOK-lt mälestuseks olümpiavõitja Andrus
Veerpalu autogrammiga bukleti
ning olümpiakomitee märgi.
Spordiklubi esimees Enla Odamus andis üle tänukirjad aukülalistele – härra de Thomas’ele,
EOK-i esindajaile, maavanemale ning linnapeale.
Ainekonverents jätkus klassiruumides.
Palju edu Saue koolile ning
spordiklubile traditsioonide jätkamiseks, noortele sportlastele aga positiivset ellusuhtumist
ning usku ausasse mängu!
GERTRUD VÕSU
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Saue Linnavalitsuse 5. istung
Linnavalitsuse 5.istungil, mis toimus
8.märtsil, olid päevakorras järgmised küsimused:
1. Pärnasalu tn 20 maa ostueesõigusega
erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 33.
2. Kinnistu Tule tn 22 jagamisel katastriüksuste moodustamine ja maakasutuse sihtotstarvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 34.
3. Kivipõllu tn 36A katastriüksuse moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 35.
4. Detailplaneeringu korrektuuri algatamine Sooja tn 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 36.
5. Detailplaneeringu algatamine Kadaka piirkonnas.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 37.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 38.
Haridus- ja sotsiaalameti eelarvelistest summadest makstakse 2603 krooni koolitoidu

eest tasumiseks.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 39.
8. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 40.
Eraldati Saue Võrkpalliklubile noorsportlaste treeningute läbiviimiseks ja klubi stardirahaks 6050 krooni.
9. Sotsiaaltoetuste väljamaksmise delegeerimine haridus- ja sotsiaalametile.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 41.
Vastavalt volikogu poolt antud õigusele,
lubati haridus- ja sotsiaalameti juhatajal
sotsiaaltoetused, mille summa on alla 1000
krooni, välja maksta oma käskkirjaga.
10. Saue Linnavolikogu eelnõud.
• Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue linna 2002.a eelarve I lisaeelarve”.
• Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue Linnavolikogu 18.05.2000.a
määruse nr 22 p 9.1 täiendamine”.
• Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue linna jäätmekava kinnitamine”.
• Saue Linnavolikogu otsuste eelnõud

“Maa munitsipaalomandisse taotlemine”(Tule tn 7, Kuuma tn 9, Tule tn 6B,
Pärnasalu tn 30B, Tule tn 4A, Kuuma tn 5,
Nurmesalu tn 2, Pärnasalu tn 22A, Pärnasalu 30A ).
• Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
”Eluruumide kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks” täiendamine.
11. Info
• Linnavalitsus toetab Elektriraudtee initsiatiivi reisijatele ootepaviljoni paigaldamiseks raudteeperroonile ning on
nõus osalema ühisprojektis. Linnavaraametile tehti ülesandeks asuda Elektriraudteega läbirääkimistesse.
• Linnavalitsus toetab alternatiivse, keskkonna sõbraliku energeetika arengut
Eestis, kuid ei ole nõus Eesti Energia
AS-i Rohelise Energia III sertifikaadi
ostmisega.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Aed kui Eesti kodu pärisosa
Kallid sauelased! Tänu Teie ja linnavalitsuse koostööle on Saue linnas viimastel aastatel toimunud suured muutused.
Te olete olnud oma kodu loomisel ilualtid. On isegi väidetud, et üldilmelt sarnaneb enamus Saue elurajoonist Euroopa väikelinnadele.
Püüame siis edaspidigi koostöös teiega,
kallis linnarahvas, tegutseda KAUNI
KODU nimel, sest eks mõnusas elukeskkonnas ole töötahetki rohkem.
Linnavalitsusel on kavas korraldada elanikele aprillikuu jooksul aiandusalane
loengusari. Kahest loengust koosnevas
tsüklis sisalduvad erinevad teemad.
Esimene loeng
• Aia või selle osa kujundamine (ümberkujundamine), aiakujunduse üldpõhimõtted.
Käsitleme aia jaotust otstarbe alusel, vajaliku mikrokliima loomist aia eri piirkondades, reljeefi osa aia huvitavamaks muutmisel, samuti valitud stiili sobivust hoonetega ja inimeste võimalustega (aeg, kulutuste suurus jms).
• Sobivate taimede valik.
Räägime mullatüübi, veerežiimi ja valgustingimuste arvestamisest taimede valikul.

Lehtla ja kiviktaimla Ale tänaval.

Kui suur peaks tänapäeval olema pere viljapuu- ja köögiviljaaed, missuguseid taimi valida iluaeda, missuguseid hekiks.
Kuidas moodustada neist sobivaid taimekooslusi, mis oleksid igal ajal nägusad,
kuid ei oleks väga töömahukad.
Teine loeng
• Aiaehitised.
Uurime tänapäeval kasutatavaid võimalusi nägusate ja praktiliste sissesõiduteede,
majandusõuede ja aiateede rajamiseks, samuti lehtlate, puhke- ja grillnurkade ning
laste mänguväljakute loomist. Räägime ka
aia piiretest, terrassidest, treppidest, vee
kasutamisest aias ning aiavalgustusest.
• Praktilised tööd aia rajamisel ja hooldamisel.

Missuguseid tänapäevaseid võimalusi kasutada, et töö läheks kiiremini ning oleks
efektiivsem (erinevate abivahendite ja
materjalide kasutamine). Praktilisi näpunäiteid taimede istutamisel, väetamisel,
kujundamisel ja muru hooldamisel.
Lektor on Katrin Kraav Tõnu talu puukoolist. Tõnu talu puukool on pakkunud
oma põhitegevuse – istikukasvatuse ja
müügi kõrval aasta-aastalt kasvavas mahus
aedade ja haljasalade kujundamist ning
selle teostust. Omades taimekasvatuses
praktilisi kogemusi, annab soovijatele aiandusalast nõuannet, aidates inimestel endil
planeerida oma aeda või osa sellest. Teoreetiline alus aiandusele on pandud praeguses Räpina Kõrgemas Aianduskoolis ja
Eesti Põllumajandusülikoolis.
2001. aastal pälvis Tõnu talu puukool
Eesti Taluliidu poolt korraldatud vabariiklikul heakorrakonkursil alternatiivtootmisega talude grupis II koha.
Toimumise ajast ja kohast teatame järgmises Saue Sõnas.
INGER URVA
Haldusinspektor
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Kohtusid Saue linna ja valla planeerijad
4. märtsil toimus Saue linnavalitsuses Saue linna ja Saue
valla planeeringutega seotud
ametnike kohtumine. Kohtumisel osalesid linnapea Andres Pajula, abilinnapea Mati
Uuesoo, linnasekretär Jekaterina Tikerpuu, linnavaraameti juhataja Tõnis Laud,
linnaarhitekt Kalle Koppel,
maakorraldajad Leo Sepp ja
Villu Liiv ning allakirjutanu.
Saue valla tulevikuplaane
tutvustasid abivallavanemarendusnõunik Priidu Kalbre ja vallaarhitekt Urmas
Elmik.

Kuna vald ümbritseb linna
kõigist ilmakaartest, on seal
toimuv ka oluline elu mõjutaja
Saue linnas. Sissejuhatuseks rääkis Andres Pajula linna arengusuundadest olemasoleva infrastruktuuri ja sotsiaalobjektide
võimsuste juures, mis on saavutamas oma võimaluste piiri.
Seejärel tutvustasid vallajuhid linna lähiümbrusesse kehtestatud ja menetluses olevaid
detailplaneeringuid. Omandireformi käigus tagastatud maade
omanikud on enamuses huvitatud oma tagastatud maade realiseerimisest elamumaana.
Nii on maaomanikud koos-

tanud või algatanud vallas terve rea detailplaneeringuid, mille realiseerumisel rajatakse Saue
ümbrusesse lähiaastatel 60-100
uut elamukrunti. Samas pole
aga uute elanike teenindamiseks planeeritud ühtegi sotsiaalobjekti.
See tingib olukorra, kus
uued vallaelanikud on sunnitud
esmaseid sotsiaalvajadusi (kool,
lasteaed, arstiabi jne) käima
nõutamas Saue linnas, sest valla vastavad asutused jäävad
uute elurajoonide nn tõmbeulatusest kaugele, Ääsmäele ja
Laagrisse.
Kohtumisel leiti, et tekkinud

olukorrale lahenduse leidmine
on mõlema omavalitsuse tõsine ülesanne. Lahenduse leidmiseks tuleb teha edaspidi tihedamat koostööd detailplaneeringute koostamisel. Saue vallavalitsus peab kiiresti koostama
endale üldplaneeringu, mis
seaks Saue valla territooriumile detailplaneeringute koostajatele ette kohustuse planeerida ja
rajada uute elamurajoonide
juurde sotsiaalobjektid.
ANDRES JOALA
Ehitusinspektor

Ümarlaud: Lapsed ja noored on meie
tulevik
Saue Linnavalitsuse haridusja sotsiaalamet kutsus juba
teist korda ühise laua taha
Saue linna haridusasutuste
töötajad, et rääkida, mis tehtud, mis parasjagu päevakorral ja mis edaspidi plaanis.
Idee koostöö arendamiseks
laste ja noortega tegelevate
ametnike, pedagoogide kohtumiseks saadi aasta alguses Paldiskis toimunud kolmepäevaselt seminarilt, kus osalesid
Saue, Paldiski, Keila ja Maardu haridusasutuste juhid.
Taanist pärit lektorid Arne
Nielsen (pildil) ja Frits Lieknins andsid ülevaate Taanis toimivast võrgustikutööst ja näpunäiteid, kuidas Eestis võiks asutuse siseselt kui ka erinevate
asutuste vahel paremini toimivat koostööd korraldada.
Üheks koostöö arendamise võimaluseks pakkusid taanlased
igakuist kokkusaamist, et vahetada infot ja arutada tekkinud
probleeme. Mõeldud-tehtud.
Sauel istusid esimest korda laste ja noortega tegelevad töötajad kokku veebruari alguses.
5. märtsil kohtusid ühises
vestluslauas koolidirektor, õp-

Taani spetsialistid jagasid Paldiskis kogemusi koostöö paremaks korraldamiseks. Vasakul Arne Nielsen, paremal tõlk
Aet Püssim, kes on Saue linna elanik.

pealajuhatajad, noortekeskuse
juhataja, Saue lasteaia juhataja asetäitja, huvikeskuse juhataja, koolipsühholoog, noorsoopolitsei juhtivinspektor, linnavalitsuse töötajad ja sotsiaaltöö praktikandid. Kutsutud oli
ka Saue linnapea, kes andis lühiülevaate linnavalitsuses toimuvast.
Lapsed ja noored on meie
tulevik ning seepärast jutt just
neist käiski. Leiti, et mõtteid
koondades saab mõne linnas
toimuva päevakohase ülesande
paremini ja efektiivsemalt korda saata. Näiteks on praegu
Saue linnas ümberkorraldamisel prügi käitlemine. Noorte-

keskus koos Saue Gümnaasiumi ja lasteaiaga on käivitanud
projekti, mille eesmärk on õpetada lapsi ja noori aru saama,
miks on vaja prügi sorteerida
ning harjutada neid selleks tegevuseks maast-madalast. Projektiga soovitakse kaasa aidata prügi käitlemise paremaks
korraldamiseks.
Arutlusteema oli veel uimastiennetusalane töö, selle edasiarendamine ning koostöövõimalused selleks. Ühine arvamus on, et parem karta kui kahetseda, mis tähendab, et pole
mõtet ennetustöös ennast tagasi ja raha kokku hoida, sest tagajärgede likvideerimine on

mitmeid kordi kallim ja aeganõudvam.
Lasteaia üks prioriteetidest
on töö lastevanematega ja nende koolitus. Lapse kasvatamine on raske ja keerukas töö ning
tihtipeale jääb vanematel oskustest puudu. Seoses uute ruumide avamisega lasteaias saab
laiendada beebikooli tegevust.
Plaanis on hakata loenguid korraldama neile vanematele, kellel on alles laps perre sündinud.
Teretulnud on ka kõikide teiste lastevanemate ettepanekud.
Räägiti ja arutati paljust muustki, osalejad said omavahel küsimusi esitada.
Alanud sajandit nimetatakse
infosajandiks. Kuid kas ei ole
info üleküllusega juhtunud vastupidine - suures kiirustamises
ja infouputuses oleme aeg-ajalt
meile olulisest infost hoopiski
ilma, info ei ole piisav, ei liigu
ja jääb kuhugi toppama. Et seda
ei juhtuks, koguneb haridus- ja
sotsiaaltöötajate ümarlaud aprillikuu esimesel teisipäeval
kell 9.00 Saue Lasteaia ruumides.
HELI JOON
Haridus- ja sotsiaalameti
spetsialist

4

16. märts 2002

Saue laululaps 2002
Vahetult peale naistepäeva,
9. märtsil toimus gümnaasiumis lauluvõistluse Saue laululaps 2002 eelvoor, kus kolmeliikmeline žürii, koosseisus
Ruth Pauls Harju maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitusest,
Ita-Riina Pedanik Viimsi huvikeskusest ja Marika Pabbo
Keila muusikakoolist, valis
15.märtsil toimuvale lõppkontserdile välja iga vanusegrupi
kolm paremat poissi ja tüdrukut (vt tabel).
Samuti otsustas, millised
laululapsed esindavad linna
lauluvõistlusel Harjumaa laululaps 2002, mis toimub aprilli
Vanusegrupp
3-4-aastased

lõpus Anija valla kultuurikeskuses.
Läbi tiheda sõela pääsesid
maakonda igast vanusegrupist
kaks: Georg Maaten ja Greta
Olive Mägi, Ago Henri Altjõe
ja Kaia-Triin Pääsuke, Linda
Kanter ja Eleri Õisma, Märt
Mägi ja Egle Palm, Valter Vallimaa ja Carolina Laos, Marili
Tamm ja Marta Laan.
Siinkohal on paslik tänada
juba viiendat aastat Saue laululapsi hinnanud žüriiliikmeid
Ruth Paulsi ja Ita-Riina Pedanikku, kes on teinud algusest peale väga häid ja õiglasi otsuseid,
kuna välja valitud lauljatel on

POISID
Osaleja
1. Georg Maaten

Õpetaja
Reet Jürgens

2. Karl-Ent Pääsuke Elviira Alamaa
1. Ago Henri Altjõe Elviira Alamaa
2. Joonas Tomingas Tiina Mee
Kai Tomingas
3. Rasmus Metsva
Reet Jürgens
8-9-aastased
1. Robin Metsva
Elviira Alamaa
2. Ragnar Kreisberg
3. Daniel Lepik
10-12-aastased 1. Märt Mägi
Elviira Alamaa
2. Silver Mikiver
3. Mikk Mägi
13-15-aastased 1.-2. Valter Vallimaa Elviira Alamaa
1.-2. Margus Joa
3. Karl Kanter
Ulvi Kanter
16-18-aastased
5-7-aastased

Kõige väiksemad võitjad (vasakult) Karl-Ent Pääsuke, Greta
Olive Mägi, Angela Siimon ja Georg Maaten.

suurepäraselt läinud ka Harjumaal ja nad on pääsenud edasi
üle-eestilisele laulukonkursile
Laulukarusell.

TÜDRUKUD
Osaleja
1.-2. Greta Olive Mägi
1.-2. Eliis Koovit
3.-4. Angela Siimon
3.-4. Anni Türkson
1. Kaia-Triin Pääsuke

Õpetaja
Jill Olive Mägi
Reet Jürgens
Katrin Järvlepp
Reet Jürgens
Katrin Järvlepp

2. Elis Jürisalu
3. Annaliise Kalamees
1.-2. Linda Kanter
1.-2. Eleri Õisma
3. Kristel Palts
1. Egle Palm
2. Merilin Anni

Katrin Järvlepp
Katrin Järvlepp
Ulvi Kanter
Elviira Alamaa
Helle Käsk
Ulvi Kanter

1. Carolina Laos
2. Kairit Raudsepp
3. Anu Einberg
1. Marili Tamm
2. Marta Laan
3. Mary-Liis Lambing

Ulvi Kanter
Sirje Ojavee
Ulvi Kanter
Ulvi Kanter
Sirje Ojavee

Veskimetsa karika võitis
Hanno Ellermann
Tallinnas Veskimetsa ratsaspordibaasis toimus takistussõidu
võistlus ”Veskimetsa karikas”,
millest võttis osa Eesti takistussõitjate paremik.
Meie linna ratsasportlane,
Eesti Ateena olümpiakoondise
kandidaat Hanno Ellermann
võistles neljal RSK Rafter hobusel.
Puhtalt 0 karistuspunktiga läbisid raja 9 võistlejat, nende hulgas Hanno Ellermann kolmel
hobusel. Väga tasavägises ümberhüpete võistluses 9 sportlase
vahel suutis raja puhtalt läbida

Veskimetsa karika võitnud Hanno Ellermann tõket ületamas.

3 võistlejat, kellest oli kiireim
Hanno Ellermann hobusel Aprikossa 32,68 sekundiga, jättes tei-

seks Gunnar Klettenbergi hobusel Cash.
REIN TAMMIS

Saue Sõna küsis žüriilt, mida
nad arvavad laulukonkursi tänavuse eelvooru kohta.
Ruth Pauls: “Palju hästi laulvaid poisse - see on Saue eripära. Lauluvõistluse hea tase
näitab õpetajate suurt tööd lastega.”
Ita - Riina Pedanik: “Tore, et
lastega ei ole tehtud mitte ainult
väga head vokaalset tööd, vaid
on tekkinud ka hea lavaline liikumine.”
Marika Pabbo: “Lapsed laulsid hästi ja žüriil oli mõnigi
kord raske otsust langetada.
Siiski üks soovitus õpetajatele
- laste laulud võiksid olla erinevama karakteriga.”
Eelvoor on läbi, parimad on
välja valitud, tulge teiegi vaatama ja kuulama, millised siis
ikkagi need Saue laululapsed
on ja kui hästi nad laulavad.
Nagu eelpool öeldud, toimub
lõppkontsert 15.märtsil algusega kell 18.00 Saue Gümnaasiumis.
SAUE SÕNA

Kes mäletab?
Eesti Mootorispordi ajaloo
ühing otsib mälestusi, fotosid, materjale, samuti esemeid Eesti Vabariigi ning
Eesti NSV auto-ja mootorrattaspordi ajaloo kohta.
Meie kontakt:
PK 1811, Tallinn 11602,
telefon 655 1457,
faks 655 1424,
e-mail: racing@hot.ee.
Oleme juba ette tänulikud
abi eest.
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Tunne kodulinna ajalugu
Alustades Sauet tutvustavate
materjalide lugemist, kohtame
alati järgmist lühikokkuvõtet
Saue ajaloost.
1792 Saue mõisahoone.
1920 Saue mõisa ja Vanamõisa küla maadele hakkas tekkima aedlinn.
1950 Saue MTJ tegevuse algus
Sauel.
1960 arvati Saue küla ja osa
Vanamõisa külast Saue külanõukogu koosseisust välja ja
liideti Tallinna linnaga. Algab
massiline ehitustegevus.
1973 ühendati Saue aedlinn ja
Sauevälja küla Saue alevikuks.
1993 Saue alev nimetati ümber
Saue linnaks.
1994 Eraldumine Tallinna linna koosseisust Harju Maakonna linnaks.
1997 Eramuehituse hoogustumine.

Mis on aga nende arvude
taga?
Viimasel ajal on Saue linn kiiresti kasvanud. Paljud on oma
tuleviku sidunud linnaga, rajades siia oma kodu. Nende hulgas leidub ka huvilisi, kellel on
tahe oma lähemat ümbrust,
kodu, üksikasjalikumalt tundma õppida. Alles siis, kui me
oma kodu tõesti tunneme, oskame seda hinnata ja armastada. Oskame hinnata ja säilitada selle omapära.
Kindlasti on kohalike elanike hulgas inimesi, kes on vahetult kaasa elanud siin toimunud sündmustele, kellel on kodudes huvitavat pildimaterjali,
mis võiks ka teistele huvi pakkuda. Oluline on, et ka lähimineviku materjalid jäädvustataks. Järgnevates infolehe Saue

Sõna numbrites leiate lühike
ülevaade Saue ajaloost, mis on
koostatud, kasutades arhiivide

Perekond Palm seismas aastal 1961 näoga Tule tänava ja
Saue linnavalitsuse poole. Nende selja taga, kus praegu garaažid ja korruselamud, laiub heinamaa.

Saue muredest ja
rõõmudest

Rõõm tõdeda, et inimesed on
tähtsustanud ja usaldavad oma
valitud linnavolikogu. Juba kolmandat valimiskorda seda tööd
teinu, praegune esimees Rafael
Amos on alati oodatud esineja.
Lörtsivesi leotas jalgu ja taevast
sadas seda aina juurde. Ometi
ei takistanud see 6.märtsil päevakeskusesse tulemast nii palju rahvast, et kõik istevõimalused olid kasutusel.
Sel korral oli Amose jutus
palju uusi mõtteid. Ta võrdles
oma ettekandes Sauet teiste
Eesti linnade-valdadega, et me
heaolus, mis tingitud asukohast
ja paranevatest juhtimisoskustest, ei unustaks, et ääremaade
viletsus on tõsine riiklik probleem, et Saue ja näiteks Mõisaküla võimalused on erinevad, et
vaesus ei pea olema häbenemiseks ja aus rikkus uhkeldamiseks.
Paneb mõtlema, et Saue
arengukavaga pole elanikud
kuigivõrd kursis. Vaevalt et
oleks seda ka mõtet reklaamilisana kõikidesse postkastidesse
sokutada. Pigem tuleks kaaluda selle läbiarutamist volikogu
laiendatud istungil, kuhu on
kaasatud linna arengust huvita-

tud elanikud. Asjalikud sauelased on väljapakutud mõtet
ammu mõlgutanud.
Ka sel kohtumisel volikogu
esimehega arenes mõttevahetus
aktiivselt seetõttu, et inimesed
tulid välja oma argimuredega,
mis küll tunduvad tühised, aga
määravad linnaelanike heaolu.
Kui ikka on Sauremiga sõlmitud leping ja firma solgiveo
auto imilohvi ei saa pikendada
üle 6 meetri, jäetakse teenus
ära. Aga mis edasi? Kas teha
linnaelanike seas küsitlus
Sauremi teenuskvaliteedi osas
ja selle alusel midagi ette võtta?
Volikogu esimees arvas, et
inimeste mure jaamahoone
osas on õigustatud. Rongi ootajatel puudub ruum, kus olla,
pole isegi katusealust nagu bussijaamades. Ta ütles, et täna
pole ühest seisukohta, mida
võtta ette hoonega. Kas teha
muuseum? Aga kõik on kulukas, ka turvamine, kui arvestada, et pätid kasutavad iga lõhkumisvõimalust. Ulmeliseks
muutudes võiks seal olla konstaabli ametikorter ja REMA
ekskaupluses nn seltsingumaja.
Amos ütles, et kohalike oma-

materjale, talletatud rahvapärimusi ja käsikirju. (järgneb)

valitsuste valimised lähenevad,
et suvel mõeldakse neist vaid
alateadvuses, aga ainult linlaste endi poolt valitud volikogu
kaudu saab osa võtta Saue juhtimisest. Eluliste probleemide
lahendus, nagu täna jäätmekäitluse ratsionaalne ümberkorraldamine, on sauelaste endi teha.
Lõpetuseks tahaks öelda, et
päevakeskus oli tellinud linnavalitsusest bussi ja kohale said
tulla ka mitmed eakad, kes
omal jõul kodust välja ei pääse.
Peale kohtumist jõuti käia
veel perearsti vastuvõtul ja toidupoes. Ei oska terve inimene
tunda seda rõõmu, mida pakub
kaupluses oma silma ja käe järgi valiku tegemine sellele, kes
seda omil jalul enam tegema ei
pääse.
Ja kui buss ette sõitis, et kõik
koju viia, oli see tõeliselt liigutav. Bussijuht Veljo Penu,
noor, kiire ja abivalmis, avas
uksed, aitas kotid bussi, inimesed istuma. Ja tassis raske poekraami otse kodutrepile välja.
Teenitud tänu talle abivalmiduse eest!
KOIDULA SOOSALU

Palju õnne
ja tugevat
tervist
märtsikuu
eakatele
sünnipäevalastele!
Anette Liik 93
Leida Soesoo 90
Õie Tamberg 89
Lidia Reinsoo 88
Eino Mets 88
Maria Madisson 88
Anette Arulepp 88
Artur Truss 85
Henriette Kivilo 84
Klavdia Sinitsõna 81
Ants Kippar 77
Eevi Truusa 76
Jevgeni Saring 76
Uno Türk 76
Elmar Nestra 75
Jaan Salur 70
Aleksei Vassilkov 70
Adele Trui 70
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Seikluskasvatus Sauel
Seikluskasvatus on elamuspedagoogika üks vorme. Läbi
erinevate elamuste ja uute
kogemuste õppimise saab
laps juurde enesekindlust,
õpib vastutama iseenda eest
ja jagama vastutust koos sõpradega.
Grupis tegutsemine nõuab
nii oskust juhtida kui ka alluda
teiste poolt valitud juhile. Tegevuste käigus õpitakse sotsiaalseid (käitumine erinevates
situatsioonides, väärtushinnangute kujunemine jne) ja praktilisi oskusi (vihmaga lõkke tegemine, söögikeetmine jne).
“Saue Seiklus” erineb veidi
teistest Eestimaa seiklusgruppidest. Meie kokkusaamised ei
toimu igal nädalal, vaid ainult
kord kuus. Kuid siis oleme koos
terve nädalavahetuse – kaks ööd
ja kolm päeva. Nende tundidega, kui elatakse koos suure perena, hakkavad poisid mõistma
grupijuhtide väärtushinnanguid
ja arusaamisi elust. Pärast matka jagatakse omavahel mõtteid
ja tundeid ning järgmiseks matkaks valmistumine algab mõttes
juba nädal varem. Mõttetasandil
leiab “seiklus” aset nii enne kui
pärast tegeliku tegevuse toimumist.
Meie põhiliseks tegevuseliigiks on matkamine. Kuna seikluse eesmärk on olla vastuvõtlik ja suuta kohaneda, edasi minna erinevates ja tihti tundmatutes olukordades, võib meie matku tinglikult jaotada kolmeks.
Matk algab, pannakse paika marsruut ja hakatakse minema:

Töölaager
toimub
selgi
suvel

Kas kohalejõudmise seiklus on alanud? Fotol (vasakult) seiklejad Jaagup Ainsalu, Taavi Müürsepp, Tanel Edovald ja Riho
Ritsing.

1. Minnakse, aga kokkulepitud
sihtpunkti ei jõuta. On ilmnenud takistused, mida ei osatud
ette näha. Kogu seiklus toimub
teel olles. Reageeritakse sündmustele ja ületatakse takistusi,
vaadatakse üle ja lepitakse kokku uus marsruut. See on teeloleku seiklus.
2. Minnakse, muudetakse suundi ja teid, kuid kõigele vaatamata jõutakse kohale. Seda esineb meil kõige sagedamini ja
võiks nimetada kohalejõudmise seikluseks.
3. Minnakse, jõutakse ilusasti
kohale ja tegevused toimuvad
koha peal. See on kohaloleku
seiklus.
Saue poisid on seikluskasvatuse projektiga seotud neljandat
aastat. Suur tugi ja toetus on tulnud Saue Linnavalitsuselt ja
loodetavasti nii ka jääb.
Meile eraldatud raha eest on
ostetud suur ahjuga sõjaväetelk, tänu millele poisid saavad
matkadel käia ka talvel, kui on

külma -20o C. Sellel aastal oleme muretsenud täiskomplekti
ronimisköisi koos juurdekuuluva varustusega.
Poisid on 4 aasta jooksul kasvanud nii füüsiliselt kui vaimselt. Kui laps õpib ületama raskusi ja keskenduma eesmärgile vaba aja tegevuses, tuleb ta
tavaliselt toime ka õpiülesannetega.
Matkadest on kujunemas
elustiil, mida kasutakse aja
maha võtmiseks, enda väljaelamiseks. Osata viibida looduses
ja end seal hästi tunda ei ole
meie tänapäeva “arvutipõlvkonna” lastele enam loomuomane.
Kui me suudame vähestelegi lapsepõlves võimaldada, et
mets on oluline tegevuspaik,
siis tõenäoliselt oskavad ja tahavad nad hoida seda ka täiskasvanuna ja õpetada omakorda enda lastele.
ANNELI RITSING
Saue Linna Lastekaitse Ühing

Traditsiooniliselt kolmandat
aastat toimub ka sellel suvel
juunikuus õpilaste töölaager.
Lisaks Noortekeskusele aitavad laagri edukale toimimisele
kaasa Saue Linnavara- ning
Haridus-ja sotsiaalamet.
Kutsume üles vanahärrasid
ja –prouasid vaatama üle oma
majapidamine alates majast
kuni õue ja piirdeaedadeni. Kui
leiate, et midagi tuleks korrastada, kuid oma jõud sellest üle
ei käi, võtke ühendust Saue
Haridus-ja sotsiaalametiga.
Ettepanek eraettevõtjatele:
kui soovite suveks lisatööjõudu, andke endast teada.
Töölaagri noored värvisid ja
korrastasid eelmisel suvel mitmeid piirdeaedu, pügasid hekke ja tegid palju muud kasulikku. Loodame meeldivat koostööd sellelgi aastal.
Teie soove ja ettepanekuid
ootame telefonil 679 0176,
Meeli Kallas.

Eidetütar ja taaditütar Saue lasteaias
Ääsmäe Põhikooli 5. klass esitas Saue lasteaia mudilastele
lastenäidendi “Eidetütar ja
taaditütar”.
Esmaspäeva, 11. märtsi
hommikul oli Saue Lasteaed
ootusest ärevil. Mudilastele tulid külla Ääsmäe Põhikooli
viienda klassi õpilased oma lastenäidendiga “Eidetütar ja taaditütar”. Etenduse lavastaja on
Piia Peterson ja osatäitjateks
kogu viies klass – kokku 20

õpilast. Näidend toimub ühes
vaatuses.
Lavastuse esietendus toimus
2. märtsil Ääsmäel. Enne Sauet
on esinetud Keila Sotsiaalkeskuses. Lähitulevikus plaanitakse esinema minna Ruila kooli
ja Haiba Kultuurikeskusesse.
Näitetrupp tänab Saue Lasteaeda sooja vastuvõtu ja kokka maitsva kringli ning Saue
mudilased omakorda Ääsmäe
lapsi toreda esinemise eest
HELI JOON

Ääsmäe põhikooli noored näitlejad.
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Just B‘s võtab hoogu
12. veebruaril esines Saue
muusikakooli jazzbänd Just
B‘s Tallinna pubis Hell Hunt
ja sai suure menu osaliseks.
Teine huvitav ülesastumine oli
15. veebruaril Rotermanni
Soolalaos festivalil Tudengijazz.
Tudengijazzil esineti koos
kogenud muusikute ja tuntud
ansamblitega. Esimestest nimetaksin Lembit Saarsalu ja teistest mitmeid. Wild Wild Waktory, kus dirigendiks Ott Kask.
F 1 Guitars, mille üks liikmetest on Saue muusikakooli õpetaja Iljo Toming. Miles’s Mode
Soomest, Anneli 4tet&Good
Vibations, Tallinna Noorte BB,
Vägilased, LM-1 ja Lepaseree
Viljandist. Juba tuntud tegijate
taustal ei pidanud Saue bänd
piinlikkust tundma.
Hellas Hundis esinemisel

tõstis tuju ka olümpiamängude
ülekande jälgimine, kuna just
sel päeval ja ajal sõitsid 15 kilomeetrit eestlaste olümpialootused Andrus Veerpalu ja Jaak
Mae. Emotsionaalseks kõrgpunktiks oli lisaloo, “Everybody” instrumentaalvariandi,
ajal finišisse jõudnud Veerpalu kuld- ja tagatipuks veel Mae
pronksmedali üllatus.
Kuldmedali üle rõõmustasid
kõik - pillimehed, külalised ja
ka Hella Hundi töötajad. Vastlapäeva ja Veerpalu võidu puhul jagati tasuta vastlakukleid,
mahla ja siidrit.
Kontserdi käigus õnnestus
ka oksjon läbi viia. Nimelt
müüdi enampakkumisel maha
Just B’s esimene CD plaat “Mersy”, mis sisaldas ühte, plaadiga samanimelist pala. Plaadi
omanik Villu Jõgi sai lisaks

plaadile ka üllatuse hiigelvastlakukli näol.
Nii CD ümbrise kujundus kui
vaheleht oli tehtud bändi liikmete poolt. Loodan, et CD-l olevale palale lisanduvad veel teisedki. Ja miks mitte ei võiks
plaadist tulevikus saada Saue
linna n-ö firmakingitus.
Saue Muusikakooli jazzband
JUST B’s tegutseb alates suvest
2001. Bänd koosneb üksnes
muusikale pühendunud noortest. Koos mängitud aja jooksul on kinnistunud bändi liikmete rollid, maitsed ja huvid.
Koos viibitakse ka proovide
väliselt: vaadatakse muusikavideosid, korraldatakse pannkoogiõhtuid ja külastatakse kontserte. Paljud bändi liikmetest kirjutavad ise lugusid.
Just B’s liikmed õpivad erinevates koolides ja vanuseliselt

on pilt väga kirev. Kuid on üks
asi, mis seob neid kõiki - teha
muusikat kogu südamest ja pingutada hea tulemuse nimel. Lisaks instrumendi valdamisele
on abiks ka teised huvialad,
oskused ja õpitavad erialad.
Kõige selle taga on bändi
juht Iljo Toming, kellel ei ole
vaja välja mõelda erinippe, et
noori kokku saada. Ta on ise
aktiivne muusik, osaleb vahet
pidamata erinevates muusikaprojektides ja seega lastele suurepärane eeskuju.
Bändil on plaanis esineda
1. mail Kuusalus. Saue rahvas
saab Just B’si kuulama tulla
juba 28. aprillil Jazzkaare raames korraldatud kontserdile
Tallinna pubisse Hell Hunt.
KRISTIINA MARJAMAA
Saue Muusikakooli direktor

Just B‘s vasakult: Märt Viljaste, Grete Soosalu, Katrin Kvade, Mairo Marjamaa, Anneli Kõressaar, Kaarel Liiv, Ago Luberg,
Holger Marjamaa (seljaga) ja Karl Kanter. Pildil pole Sandra Seppa ja Laura Kivikast.

HNPO laager
Üks paljudest Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri (HNPO)
laagritest toimus 9.-10. veebruarini Sauel. Eelmine, selle
aasta esimene kogunemine oli
12.-14. jaanuaril Loksal.
Kokku osales Saue laagris
ligi viiskümmend puhkpillimängijat üle Harjumaa. Koguneti 9. veebruari keskpäevaks
ja tehti proove, mida lahutasid
vaid söögipausid.
Õppelaagrit aitasid korraldada Saue Koolihalduse Sihtasutuse töötajad. Lapsi ootasid

korrastatud ruumid ja maitsev
toit. Hommikul said lapsed ujuda Saue basseinis. Ei saa just
öelda, et selline n-ö luksuslik
võimalus laagrites igapäevane
oleks ning seetõttu jääb meelde veel kauaks.
Laagrites valmistutakse osalemiseks aprillis Põltsamaal
toimuval Orusaare konkursil.
Põltsamaale sõidab ka Saue
Brass Band, mille kohta võib
öelda - HNPO alustala.
KRISTIINA MARJAMAA
MTÜ HNPO juhatuse esimees

ESS Eesti Sauel
Joobes juht tagurdas
vastu kauplust
Saue linnas patrulli teostav turvatöötaja märkas 3. märtsi
hommikul kell 7.35, kuidas sõiduauto Opel Senator tagurdas
Kuuseheki tänaval vastu raudteejaama juures asuva poe seina, lõhkudes seda ja mõlkides
vihmaveetoru. Seejärel põgenes auto sündmuskohalt.
Lumele jäänud värsked autojäljed viisid Aila külla taluhoovi, kus seisis ka Opel Senator.
Turvatöötaja pidas auto juures kinni ja andis politseile üle

joobes juhiloata 28-aastase Taneli.
3-promillise
joobega roolis
6. märtsil kell 22.54 pidas ESS
Eesti ekipaaž Sauel Puidu tänaval kinni VAZ-tüüpi sõiduauto, mille roolis istus juhilubadeta tugevas joobes mees.
Turvatöötajad andsid mehe
politseile üle, kes tuvastas
1974. aastal sündinud Mareki
joobeastmeks 3 promilli.
SIRJE PIIRSOO
ESS Eesti infojuht
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Muuseum
“Eesti SS Leegion”
leegionär palub muuseumi
abistamiseks võtta ühendust
kõikidel leegionäridel ja
nende leskedel, kellel on
mingisuguseid pilte või mälestusi leegioni kohta.
Helistage, kirjutage või
kutsuge kohale,
ootan kontakte.
Johannes Toomsalu,
Vana-Keila mnt 4A,
telefon 053 966 079.

Klubi Extaas
Saue Ridva 15

Tagame Teile täis kõhu
E-N, L kella 11.00-21.00
R kella 11.00-24.00
P puhkame
Reserveerimine telefonil
050 72 441.
TÄHELEPANU!
Teisipäeviti kella 9.00-12.00
sõlmib AS KRISSAN
prügiveolepinguid
eramuvaldajatega
Saue Linnavalitsuse
I korruse fuajees.
SAUE NAISLAULU KLUBI
ootab endisi ja uusi liikmeid
18. märtsil kell 18.00
Saue Gümnaasiumis
ruumis 213.

Üürile anda 1-toaline
täielikult remonditud ja
osaliselt möbleeritud korter
Saue Keskuses, Kütise 17,
36 ruutmeetrit. 2/3 korrus,
metalluks, pakettaknad,
laminaatpõrandad, telefon,
kaabeltelevisioon, vannituba plaaditud ja põrandasoojendusega, el.boiler, vaade
rajatavale pargile, vaikne.
Olemas köögimööbel, sügavkülmaga külmik, lükandustega esikukapp. Otse
omanikult. 3000 EEK /kuus
+ vesi, elekter,
telefon. Illimar 050 99 900.

Saue muusikakool kutsub
muusikahuvilisi 16. märtsil
algusega kell 11.00
Saue gümnaasiumisse
kuulama Harjumaa
muusikakoolide
viiulimängijate
konkurssi
Vajatakse kogemustega
hooldajat vanale naisele Saue
linna (soovitav meditsiiniliste
teadmistega)
alates märtsi lõpust.
Telefon 056 481 185.
Tasuta konsultatsioon ning
abi tervise ja kehakaalu
küsimustes.
Telefon (0) 6 709 112 õhtuti
kella 20.00-22.00. Mobiiltelefon 056 505 912.
Vahetada 2-toaline korter
Keilas 3-toalise korteriga
Sauel. Info telefonil 678 0760
(inglise või saksa keeles) või
604 5066. Knut Romann-Aas.

1. MÄRTSIST 2002 SAUE HUVIKESKUSES TOIMUVAD RINGID
ÕPILASTELE
näitering
showgrupp “Lainela”
puhkpill
keraamika, nahkehistöö,
voolimine, maalimine

7.-12. klass
1.-12. klass
5.-12. klass

K 17.30-19.30 vana aula
E, K 16.00-20.00 aula
R 18.30-21.00 vana aula

3.-4. klass
1.-2.. klass
5.-12. klass
4.-9. klass

E 13.30-15.10 kunstiklass 407
T 12.25-13.55 kunstiklass 407
T 14.25-16.00 kunstiklass 407
poiste puutöö
E 14.15-15.45 ruum 120
R 14.15-15.45 ruum 120
arvutiring
1.-4. klass
K 16.00-17.00 arvutiklass
5.-9. klass
N 16.00-17.00 arvutiklass
moekool “Must luik”
1.-7. klass
N 16.30-18.00 aula
algklasside pikapäevarühm 1.-4. klass
E-R 12.00-15.00
rahvastepall
1.-5. klass
K 15.00-17.00 N 15.00-16.30 võimla
tütarlaste korvpall
6.-9. klass
E 15.00-16.30 T 15.00-16.30 võimla
poiste korvpall
6.-9. klass
T 16.30-18.00 N 16.30-18.00 võimla
jalgpall
4.-6. klass
R 15.00-17.00 võimla
tennis
1.-12. klass
R, P 17.00-19.00, L 9.00-12.00 võimla
kergejõustik
3.-5. klass
T 15.00-16.00 N 15.00-15.45 võimla
6. klass ja vanemad T 16.00-17.00 N 15.45-16.30 võimla
orienteerumine
1.-12. klass
E 18.30-20.30 võimla
R 19.00-20.30 võimla
poks
5.-12. klass
E-R 18.00-20.00 maneež
ujumine
1.-9. klass
T, R 15.00-17.00 ujula
aeroobika
9.-12. klass
N 17.00-18.00 vana saal
TÄISKASVANUTELE
rahvatants “Saue Kägara”
lauluklubi
seltskonnatantsu klubi

E, K 19.30-21.00 aula
E 18.00 ruum 213
N 19.30 aula

kunstiring

N 18.00 kunstiklass

V. Annus
E. Kongo
H. Illak
R. Vester

V. Kaur
K. Tälli

E. Odamus
V. Pilve
H. Lumiste
E. Liiv
Ü. Vatsk
U. Tsarski
E. Madalik
M. Sternfeld
V. Nõu
L. Laus

E. Kalbus
S. Ojavee ja H. Käsk
E. Aunver ja
P. Masing
R. Vester

Täpsem info ja registreerimine tööpäeviti alates kella 12.00 telefonidel 6 596 608; 052 34 339, Sirje Luberg.
e-mail: sirje.luberg@mail.ee

Saue Gümnaasium alustab
vastuvõttu 2002/2003. õ-a
avatavatesse 10-ndatesse
klassidesse (akadeemiline ja
paljude valikainetega klass).
Vastuvõtt toimub kuni
01.05.2002
teisipäeviti kella 12.0015.00 ja neljapäeviti kella
15.00-17.00 kabinetis 105.
Kaasa võtta klassitunnistus,
õpilaspäevik.
Täpsem info telefonil
659 6070, 670 9234.

* * *
Saue Gümnaasium
registreerib 2002/2003.õ-a
I klassi astuvaid õpilasi
22.04-26.04.2002
kella 17.00-19.00
I korruse ruumis 122.
Tulla koos lapsega ja kaasa
võtta sünnitunnistuse
koopia, elanikeregistri
tõend, 2 dokumendipilti.
Koolivaheajal, 18. - 22. märtsil
kutsub Saue Huvikeskus õpilasi järgmistesse ringidesse:
Rahvastepall (võimlas)
18. märtsil kell 11.00 - 13.00
Poiste korvpall (võimlas)
18. märtsil kell 13.00 - 15.00
19. märtsil kell 16.30 - 18.00
20. märtsil kell 14.00 - 16.00
21. märtsil kell 16.30 - 18.00
Kergejõustik (võimlas)
19. märtsil kell 12.00 - 14.00
Ujumine
19. ja 22. märtsil kell 15.00
ja 16.00
Aeroobika (vanas aulas)
21. märtsil kell 17.00
Teatri treeningu ja mängu
tunnid (vanas aulas)
20. märtsil kell 14.30 - 17.30
Showgrupp Lainela (uues
aulas)
18. märtsil kell 11.00 - 16.00
20. märtsil kell 11.00 - 16.00
22. märtsil kell 11.00 - 16.00
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