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Saue katlamaja läks üle
keskkonnasõbralikule gaasiküttele
17. mail avas Fortum Termest Sauel
uue 10- megavatise võimsusega keskkatlamaja, millega jõudis lõpule
Saue linna üleminek gaasiküttele.
Saue linna üleminek gaasiküttele algas mullu mais, mil linn müüs talle kuulunud Saue Thermo Fortum Energiale.
Tehingu maht oli kuus miljonit krooni,
millele lisandus ostjapoolne investeerimiskohustus summas 12,5 miljonit
krooni.

Eelmise aasta 31.mail sõlmisid Eesti
Gaas ja Fortum Energia lepingu, mille
alusel rajas gaasifirma Saue linna gaasitrassi, uue katlamaja ehitamist alustas Fortum Termest tänavu jaanuaris.
• Fortum Energia AS on Soome
energiakontserni Fortum Oy Eestis
asuv tütarfirma, mis tegeleb Eestis
elektri- (Fortum Läänemaa AS,
Fortum Viimsi AS) ja soojamüügiga (Fortum Termest AS, Fortum

Põltsamaa AS, AS Saue Thermo,
Rakvere Soojus AS, Fortum Virumaa AS).
• Fortum Termest AS on Fortum
Energia AS-i tütarettevõte, mis tegeleb soojatootmise ja -müügiga
Tallinnas, Rakveres, Väike-Maarjas,
Jüris, Põltsamaal, Tartus, Kundas,
Jõhvis ja Sauel ning katlamajade ehitusega.
BNS/SAUE SÕNA

Saue linn 100 hektari võrra suurem
20. mail 2002, kell 18.30 avati pidulikult Saue linna ja Saue valla piiril
piiripost, samas kirjutasid Saue Linnavolikogu ja Saue Vallavolikogu
esimehed alla koostöö alustele.
Saue linn sai vallalt juurde üle saja
hektari maad.
Valla ja linna piirile jääb pikaajalist
piirimuutmisprotsessi meenutama 2
meetri kõrgune linna ning valla vapiga
piiripost. Teadaolevalt on taoline halduspiiri tähistav piiripost Eestis ainulaadne.
Linnavolikogu tänas selle üritusega
vallavolikogu pikaajalise haldusreformialase koostöö eest. Kohale olid kutsutud kõik linna- ja vallavalitsuse liikmed, linna ja valla volikogud ning maakorraldusega vahetult seotud inimesed.

Saue Linna- ja Vallavolikogu esimehed kirjutasid alla koostöö alustele.
Ametliku osa lõppedes siirduti Saue

Gümnaasiumi ujulasse, kus pidulik
sündmus sai sportliku punkti.
SAUE SÕNA

Volikogude esimehed koostöö aluseid
allkirjastamas.

Nii, nüüd tuleb vist lõbusam osa?
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Saue Linnavolikogu 31. istung
Volikogu 31.istung toimus
16.mail. Arutusel olid järgmised küsimused:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Maastiku tn 25, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 139.
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Kiviloo tn 22, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 140.
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Sarapiku tn 20, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 141.
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Sarapiku tn 18, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 142.
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Sarapiku tn 16, Saue linnas.

Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 143.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Sarapiku tn 14, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 144.
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Sarapiku tn 12, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 145.
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Kiviloo tn 29, Saue linnas.
* Seoses maa kohta esitatud
avaldusega otsustati probleemile teostada juriidiline analüüs ja
arutada eelnõud volikogu juunikuu istungil.
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Maastiku 14, Saue linnas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 146.
10. Saue linna 2001.a eelarve

täitmise aruande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 147
(poolt 8, vastu ei ole, erapooletud 3).
11. Saue linna tänavaregistri
asutamine (I lugemine).
* Otsustati eelnõu suunata volikogu komisjonidesse arutamiseks, põhikomisjon linnavaraja ehituskomisjon.
12. Saue linna 2003.a eelarve
kulude proportsioonide kinnitamine (I lugemine).
* Otsustati eelnõu suunata volikogu komisjonidesse arutamiseks, põhikomisjon eelarve- ja
arengukomisjon.
13. Eluruumide erastamine.
* Otsustati võtta eelnõu päevakorrast maha (poolt 8, erapooletud 3).
14. Korteri pärimine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 148.
15. Info Saue Linnavalitsuse
26.04.2002 korraldusest nr 58

“Eelarve suurendamine sihtotstarbeliste laekumiste võrra”.
* Projektirahadena laekus sihtotstarbelisi summasid 4950
krooni.
16. Teenistussuhte peatumine.
* Volikogu oli nõus, et 31. mail
k.a juhivad linna noored linnavalitsuse liikmed Dagny Valtson, Kätlin Arras, Kadri Tamm,
Marko Rako ja Liisi Läänemets.
17. Päevaraha maksmine.
* Seoses volikogu liikmete sõiduga sõpruslinna Vangažisse
otsustati maksta päevaraha 2
päeva eest.
18. Info
* Saue linna ja valla piiritulba
avamine ja ühistele koostööalustele allakirjutamine toimub
20.mail k.a.
Kõik volikogu otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavalitsuse istungil
Linnavalitsuse 9.istung toimus
10.mail k.a ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Sarapiku tn 15 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 61.
2. Sarapiku tn 17 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 62.
3. Teenindusmaa suuruse ja
piiride määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 63.
4. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 64.
5. Maa enampakkumisega
erastamise eeltoimingute algatamine aadressil Perve tn 3a.

Otsustati vastu võtta korraldus
nr 65.
6. Uus-Aru detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 66.
* Detailplaneeringu avalik arutelu. Tutvustamine toimub Saue
Linnavalitsuses 17.maist kuni
31.maini ja detailplaneeringu
avalik arutelu toimub Saue Linnavalitsuse III korruse saalis
3.juunil ka algusega kell 17.00.
7. Erandkorras sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 67.
8. Sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 68.
9. Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste ruumide üüri-

hindade kehtestamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 69.
10. FIE Mati Riimale raha
eraldamine
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 70.
* Sõlmitud koostöölepingu
alusel eraldati Mati Riimale
üle 70 a vanustele inimestele
tasuta saunateenuse osutamiseks 12 000 krooni .
11. Erastamise reservfondist
raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 71.
* Erastamise reservfondist eraldati linnavaraametile 5900
krooni munitsipaalmaade geodeetiliseks mõõdistamiseks.
12. Nõusoleku andmine reservfondist raha eraldamiseks.

* Linnavalitsus nõustus vajadusel reservfondist toetama Saue
linna töölaagrit.
13. Vabaõhuürituste korraldamise kooskõlastamine.
* Linnavalitsus andis FIE Ando
Lettermole loa 25.mail k.a
vabaõhuürituse korraldamiseks
Saue Mõisapargi esisel platsi
ning Saue Noortekeskusele loa
noorte vabaõhuürituse korraldamiseks 31.mail k.a. tingimusel, et ürituste ajal on tagatud
linnaelanike ja liikluskorralduse turvalisus.
Kõik linnavalitsuse korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Kauplemislubade väljastamisel
uued nõuded
Riigikogu poolt on vastu võetud alkoholiseadus ja karistusseadustik, kumbki veel ei kehti. Alkoholiseadus jõustub samaaegselt karistusseadustikuga,
karistusseadustik kehtestatakse
aga eraldi seadusega. Küll aga
hakkavad 01. juunist 2002 kehtima alkoholiseaduse rakendamisega seonduvate seaduste
muutmise seadusega kehtestatud nõuded kauplemis- ja teeninduslubade väljaandmise korra kohta (siiani väljastas iga
omavalitsus lube enda poolt
kehtestatud korra alusel). Saue
linnas see väga suuri muudatusi ei too, aga rohkem aega loa
kättesaamiseks hakkab kuluma
küll. Lühidalt olulisematest
muudatustest:
• Kauplemisluba peab omama ka juhul, kui kauplemist
korraldatakse turul või tänaval müügipileti alusel.
Siiani on Linnavalitsus väljastanud kauplemisloa vaid
Saue turule, nüüd tuleb aga
igal müügikohal eraldi kauplemisluba nõutada.
• Linnavalitsus peab kauplemisloa väljastama oma hal-

•

dusaktiga. Haldusakt käesoleva seaduse tähenduses on
valla- või linnavalitsuse korraldus. Kuna linnavalitsuse
istungid toimuvad 2 korda
kuus, siis võib vaatamata
nõuetekohaselt esitatud dokumentidele kauplemisloa vormistamine kesta kuni 2 nädalat (seadusekohaselt 10 päeva dokumentide esitamisest).
Lisaks praegu juba kehtivatele nõuetele, tuleb kauplemisloa taotlemise avalduses
veel ära märkida: ettevõtte
või selle osa toiduseaduse
(RT I 1999, 30, 415; 2002,
13, 81) tähenduses tunnustamise otsuse number, otsuse
tegemise kuupäev ja otsuse
teinud asutuse nimi (kui ettevõte peab olema tunnustatud);- viide tegutsemiskoha
kuuluvusele (kas ollakse
omanik või rentnik, kusjuures
rentnik peab ühtlasi märkima
rendileandja nime ja rendilepingu kehtivusaja);- ehitise,
kus tegutsemiskoht paikneb,
kasutusloa number, kasutusloa väljastamise kuupäev ja
kasutusloas märgitud kasutus-

•

•

otstarve, mis peab olema
kooskõlas vastavas tegutsemiskohas kavandatava tegevusega – kui tegutsemiskoht
paikneb ehitises;
Kauplemisluba kauplemiseks avalikul üritusel väljastatakse selle avaliku ürituse korraldaja kirjalikul
nõusolekul. Kauplemisloa
väljastamisel kauplemiseks
rändkaupluses, kui müügikohad paiknevad muu kohaliku
omavalitsuse territooriumil,
kantakse need müügikohad
kauplemisloale juhul, kui
müügikohtadejärgne vallavõi linnavalitsus on selleks
andnud oma kirjaliku nõusoleku.
Muutuvad kauplemislubade tähtajad. Üldjuhul väljastatakse kauplemisluba tähtajatult.

Erandid:
1) kui kauplemisluba väljastatakse kauplemiseks avalikul
üritusel, siis ei või kauplemisloa kehtivusaeg ületada
avaliku ürituse toimumise
aega;

2) kui kauplemisluba väljastatakse hooajaliseks kauplemiseks, siis ei või kauplemisloa kehtivusaeg ületada ühte
hooaega;
3) kui kauplemisluba väljastatakse kauplemiseks tähtajaliselt renditud pinnal, siis on
kauplemisloa kehtivusaeg
samane rendilepingu kehtivusajaga.
• Kauplemisloa väljastamise
eest tasutakse riigilõivu 200
krooni. Loa taotlemisel esitatud andmete õigsuse eest
vastutab taotleja. Seadusest
otseselt ei tulene, et kauplemisloa väljastamisel peaks
täiendavalt nõudma maksuvõlgnevuse puudumist või
tervisekaitse ja päästeameti
kooskõlastusi, nagu seda siiani tehti. Enne seaduse jõustumist tähtajaliselt väljastatud
tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba) kehtib sellel märgitud tähtpäevani.
Edukat kauplemist soovides,
JEKATERINA TIKERPUU
Linnasekretär

TÄHELEPANU!

Saue Päevakeskuse üritused

Vähekindlustatud
inimeste toitlustamine

5. juuni
9. juuni

11 – 13.30 Kreenholmi toodete müük
13 – 15.00 Tantsu-, mängu- ja pillilusti Sauelt - kontsert
Tallinnas Kuldjala torni juures
Päevakeskuse käsitöömeistrite näituse avamine
12. juuni 6.00
Ekskursioon Kihnu saarele.
Ühiskontsert Kihnu memmedega
19. juuni 14.00
Vestlus ja näitus “10 aastat oma raha”.
Vestlust juhib Vello Toomik

lõpeb jaanipäeval ja
algab taas 21. augustil
Teadaanne
Seoses Riina Tammistu
lapsepuhkusele jäämisega
asendab teda Saue
Linnavalitsuse infojuhi
kohal alates 13.maist 2002
Gertrud Võsu
NB! Kontakttelefonid ja
e-mail on endised
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Külas lõunanaabritel
10. – 11.maini viibis Saue linnavalitsuse- ja volikogu liikmetest koosnev delegatsioon
sõprusvisiidil Vangaži linnas,
Lätimaal.
Teele asuti 10.mai varahommikul, 4-tunnine teekond möödus sõbraliku aasimise ja vürtsikate naljade saatel peaaegu
märkamatult.
Ennelõunal jõudsime sõpruslinna Vangažisse, mis sarnaselt Sauele asub pealinnast mõnekümne kilomeetri kaugusel.
Kohalikus linnavalitsuses
ootas meid soe vastuvõtt väikese kohvilauaga. Põgusale tutvumisele linnavalitsuse töötajate
ning kohalike ärimeestega järgnes tutvumine linnaga. Külastasime linna edukamaid ettevõtteid, uut gaasiküttel toimivat
katlamaja ning tuletõrjekomandot. Edasi suunduti lasteaeda,
kus võeti ka kehakinnitust.
Tugevale lõunale järgnes
ringkäik koolimajas, kus muuhulgas vaatasime õpilastööde
näitust ning tutvusime kooli
ruumides paiknevate kooli ajaloo muusemi ning etnograafili-

Vangaži linnapea Vilmārs Lucāns annab Rafael Amosele auga
väljateenitud karika.

se väljapanekuga.
Selleks, et lasteaias pakutud
tubli söömaaeg tülikateks lisakilodeks ei muutuks, olid võõrustajad ette valmistanud vahva spordiprogrammi, mida vürtsitasid meeleolukad tantsunumbrid lasteaiatöötajate tantsurühmalt. Tasavägiselt kulgenud sõpruskohtumise võitis Saue
võistkond, koju toodi karikas.
Hingetõmbamiseks ei jäetud

palju aega – võistlushigi maha
pestud ning õhtutualett ülle tõmmatud, suunduti kohalikku kultuurimajja, kus järgnes sisukas
kultuuriprogramm. Esinesid
mitmed tantsukollektiivid, koos
lastega astus lavale ka Vangaži
linnapea ise.
Meie võõrustajate märkimisväärne tantsulembus oli nakatav
– entusiastlike lätlannade õhutusel keerutasid jalga sellisedki

Saue mehed, kes muidu tantsust
suuremat lugu ei pea.
Järgmisel päeval külastasime
Siguldat. Nägime oma silmaga
hiljutise varingu jälgi Turaida
lossi müüride all, jalutasime
kuulsale läti rahvaluulekogujale, Krištjānis Baronsile, pühendatud pargis ning kuulasime igihaljast ja traagilist armastuslugu Turaida Roosist.
Kindlasti kuulub Sigulda olulisemate vaatamisväärsuste hulka ka lätlaste uhkus - bobisõidukeskus, mida samuti külastasime. Uljamad proovisid ka
bobisõitu professionaalse piloodi saatel.
Tagasiteel veetsime võrratu
tunnikese päikselises Riias.
Reisiga võis igati rahule jääda, lätlaste vastuvõtt oli väga
soe ja südamlik.
Külalisi Lätist on oodata
31.mail, mil Saue Noortepäevale saabub 2 tantsuansamblit
Vangažist.
GERTRUD VÕSU
Saue Linnavalitsuse
infojuht

Saue jõusaal kutsub treenima!
Kuu aega on Saue Gümnaasiumi ujulahoones tegutsenud
jõusaal – Energy Club. Tänaseks on juba paljud sauekad
leidnud jõutreeningus endale
sobiva väljundi füüsilise koormuse saamiseks.
Jõusaalitreeninguga tegelemine on mugav, sest puudub
vajadus spordisaali reserveerimiseks või meeskonnakaaslastega treeninguaegade sobitamiseks, mis on suviste puhkuste
ajal üsna keeruline.
Saue jõusaal on sisustatud
kvaliteetselt ja tänapäeva nõuetele vastavalt. Saalis on hea valik firma Arcoman uusi jõusaaliseadmeid, lisaks veel palju
treeningul vaja minevaid abivahendeid. Kohapealt on võima-

lik osta karastusjooke ning
spordi- ja dieettoidulisandeid.
Seadmete kasutamise, treeningplaanide ja dieetide koostamise kohta saab nõu litsentseeritud jõusaalitreeneritelt.
Hinnataseme poolest on
jõusaal soodne. Kümne korra
pileti hind päevasel ajal õpilastele maksab 200 ja täiskasvanutele 300 krooni, õhtul vastavalt
300 ja 400 krooni. Ühe kuu vabapääse õpilastel on 350 ja täiskasvanutel 450. Saadaval on ka
ühe korra piletid, neilegi kehtivad päevased soodustused. Ühe
treeningu kestvus jõusaalis on
ajaliselt limiteerimata, saun
kuulub hinna sisse. Ootame huvilisi klubiga tutvuma!
RISTO OJAPÕLD
Jõusaalitreener

Paljud sauekad on juba leidnud tee uude jõusaali.
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Aktsioon “Tee puhtaks” Miilijooks 7. mail 2002. a.
traditsiooniks
Osaleda aktsioonis „Tee puhtaks” on saanud Saue koolis
traditsiooniks. See oli ka avaürituseks meie kohalikule
keskkonnaprojektile “Saue puhas ja kodune linn”.
Õpilasest töögrupp moodustada ei valmistanud mingit raskust. Seekordsed vabatahtlikud
olid 6C klassi õpilased koos
noore klassijuhataja Anu Tammelehega.
“Ma võtsin kampaaniast osa,
sest tahtsin meie loodust natukenegi puhtaks teha,” kirjutab
Roman oma mõtte. Tõnis põhjendab oma osalemist: “Ma läksin, sest ma ei sallinud vaadata,
kuidas teeääred igasugust sodi
täis on.” Anniriin aga arvab, et
kui kõik ümbrus puhas oleks,
siis oleks see Eesti mainele hea
(arvestades saabuvat Eurovisiooni) ja meil endil ka ilus vaadata.
Marii meelest on natuke
imelik käia teiste järelt koristamas, see tähendab seda, et inimesed ei tohiks olla nii hooletud ning igasugust prahti maha
visata.
Laupäeval, 27.aprillil, kell
10.00, kogunesid noored kooli
ette, kus neid ootas buss ja tööd
koordineeriv ametnik teedevalitsusest. Et hästi nähtav olla, sai
iga õpilane selga erkoranži Tsärgi, lisaks töökindad, rulli
prügikotte ja limonaadi. Samas
hoiatas ametnik ka maantee koristamisega seotud ohtude eest
ja jagas paberi, kus kõik kirjas.
Õpilased jagunesid paaridesse, et 2-kilomeetriste lõikude
kaupa katta kogu vahemaa
Sauelt Keilani ja korjata kokku
tee ääres vedelev prügi.
“Kõik hakkasid usinasti tööle, kuigi lõõmas kuum päike
ning teravad oksad kriipisid
käsivarsi,” kirjutab Carolina.
Teele jõudis töö käigus nautida
ka ilusat päikesepaistelist, kuid
tuulist ilma. Tema rühmakaaslase Merili meelest tegi asja
lahedaks veel see, et oli pundis
naljakate ja huvitavate inimestega, nagu ta ise ja Teele ja
Kristina, kellega sai kogu aeg
nalja.
Prügi oli palju. “Teeäärsed
olid muidu väga sodi täis, mis
enamjaolt ära koristatud sai.
Üks isik leidis oma isa hambaarsti aja,” kirjutab oma jutus

Enriko. Piret: “Leidsime igasuguseid huvitavaid asju: prille
ja pangakaarte, kuid põhiliselt
eri sorti pudeleid ning suitsupakke.” Roman ja Tõnis leidsid rahakoti, kus sees dokumendid ja palju erinevaid kaarte.
Rahakott toimetati õpetaja kätte ning hiljem leidis see õnnelikult omaniku. “Sellel ajal, kui
tööd tegime, olid autojuhid
meid nähes korralikud ega visanud prahti maha,” kirjutab
Piret.
Marie: “Me koristasime 2
km teeäärseid ning lõpupoole
tulid Karel ja Heigo meile
appi.”
“Kui autod meist mööda sõitsid, siis nad kahetsesid, et prahti
välja visanud olid,” loodab
Karel. Laur: “Me lehvitasime
kõigile, kes meist mööda sõitsid ja nemad lehvitasid meile
ka. See rõõmustas meid.”
“Kohal olid ka filmimehed ja
mõningad said televiisorisse,”
ütleb Britt.
Kokku täideti prügiga suur
hulk kotte, mis samas ka suurte
autodega ära veeti. “Kui keegi
prahti maha ei viskaks, siis
olekski Saue linn puhas ja ilus,”
mõtiskleb Marii.
Kas taunida niisugust üritust
või järgmistel aastatel uuesti
osaleda?
“Seda kampaaniat võiks
edaspidi ka teha,” arvab Kaido,
“ kuid veel parem oleks praht
prügikasti visata.” Rasmus
leiab, et see oli hea trenn ja kavatseb järgmisel aastal ka osaleda.
Kuid kindlasti oli see laupäev oli igati tore ja ka õpetlik.
Teekoristamisel kaasalöönud
lapsed ei viska tulevikus autoaknast prahti välja ega poeta
seda ka mujale. Muutus ka suhtumine töösse. Romanile koristamine meeldis, sest sai kasulikku tööd teha ja ta loodab, et
paljud inimesed lõpetavad prahi loopimise.
Tahaks tänada abivalmis ja
töökaid lapsi, samuti nende vanemaid.
Ja Sauelt Keilasse sõites
näeme tõesti veel puhtaid teeääri.
6C klassi muljete põhjal,
ULVI URGARD
Geograafiaõpetaja

Urmas Kaldvee rändkarikas
loositi välja kõikide vanusegruppide esimeste vahel ja loosiõnn naeratas 9-aastaste tüdrukute võitjale Keity Hannusele.
13-aastaste tüdrukute rekordi, mis kuulus aastast 1991 ajaga 6.24 Liljon Vaiksalu nimele purustas Christin Korpatšova ajaga 6.17.
Saue Gümnaasiumi spordiklubi tänab Harjumaa Politseiprefektuuri ohutuse tagamise
eest ja Saue Linnavalitsust, AS
Pauligit ning Fazer Eestit auhindade eest. Täname aktiivseid
osalejaid!
KS SAUE juhatus

9-aastaste tüdrukute miilijooksu võitjad (vasakult): Annika Alemaa, Keity Hannus ja
Raili Kaasik.

Oma vanuseklassi parimad olid:
Tüdrukud
7 a.
Age Ermos
Kristel Vist
Susanna Peek
8 a.
Enelin Pruul
Mirell Evartov
Iiri Freivald
9 a.
Keity Hannus
Raili Kaasik
Annika Alemaa
10 a.
Laura Soosalu
Egle Palm
Therese Neisalu
11 a.
Diane Rande
Kätlin Luzkov
Marlys Pajula
12 a.
Ülle Ernesaks
Riina Edovald
Kädi Rooste
13 a.
Christin Kopratšova
Annika Kaarlõp
Marie Vinter
14 a.
Pille Koppel
Triin Koppel
Sille Allikvee
15 a.
Kelli Kõluvere
Merilin Israel
Merje Vides
16 a.
Teele Saar
Jaanika Rus
Marit Malm
17 a.
Stina Kivistik
Laidi Laus
Sirli Jaska
Peeter Pihl
19-28 a. naised
Signe Laar
29-38 a.
Terje Odamus
49-58 a. naised
Helmi Vaiksalu
Leida Madalik

Poisid
7.42
8.30
8.44

Henn Tomson
Mihkel Alamaa
Kaarel Treubalt

8.08
8.30
9.13

7.46
8.19
8.15

Robin Metsva
Tanel Trisberg
Kert Paidre

6.59
7.06
7.28

7.49
7.45
8.08

Kaarel Illings
Prants Pals
Cristen Laos

7.08
7.22
7.29

7.01
7.31
8.15

Hannes Allikvee
Erik Pirn
Taavi Ilu

6.03
6.40
6.56

7.09
7.17
7.35

Edgar Lavretsov
Maikel Enok Oll
Riho Nagel

6.13
7.06
7.19

7.05
7.17
7.26

Heigo Varik
Hannes Seermaa
Ants Sõnajalg

6.19
6.23
6.33

6.17
6.40
6.42

Mart Siidar
Karel Israel
Kristjan Suurjärv

6.02
6.18
6.27

6.33
6.49
7.07

Silver Saar
Margus Rannakivi
Riho Ritsing

5.43
5.42
5.55

7.15
7.37
7.46

Janar Pajo
Lauri Nuuma
Gert Pirn

5.22
5.47
5.53

7.09
7.15
8.46

Raido Pikkar
Henry Kohver

6.05
7.15

6.43
6.39
6.45
5.38

17-18 a. poisid
Rene Viljaste
Andres Seppel

5.18
5.32

7.38

Ülar Jürviste
Marko Pikkar

5.35
5.47

7.00

Valdo Pilve
59-68 a. mehed
Tõnu Odamus
Olev Alet

6.54

8.49
9.46

7.27
7.51
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Kauni kodu nimel
Õppimine ja kogemuste vahetamine on elus edasijõudmise
aluseks. Sellele tuntud põhitõele on rajatud Sauel ka ilusate koduaedade kujundamine, nendest rõõmu tundmine
ja siis tunnustuse jagamine.
Kodulinna veelgi kaunimaks
muutmise nimel otsustas Linnavalitsus sel aastal koostöös
Päevakeskusega võimaldada
kuulata kahte õppeloengut.
Esinema kutsuti eriharidusega aiandusspetsialist Katrin
Kraav, kes ise on rajanud ja
peab tegutsevat puukooli Juminda poolsaarel Tapurla külas.
Loenguid tuli kuulama hulgaliselt huvilisi . Kõige aktiivsemad küsijad olid loomulikult
need, kes ise selles vallas tegijad olnud, ka need, kelle aiad
juba kõrgelt pärjatud. Aga suuniseid ja nõuandeid noppis iga
kohaletulnu. Kuna lektoril oli
kaasas mitmesuguseid trükiseid, sai ka sealt põgusat teavet.
Aga mõistagi oli kõige tähtsam

see teave, mida pr Kraav oma
kogemustest jagas. Ikka seda,
millistest poodidest oma koduaia jaoks osta, millega väetada,
millist hekki rajada, milliseid
aiateid rajada ja palju muud.
Lisaks veel võrdlevaid kogemusi paljudest õppekäikudest välismaa aedadesse.
Loengud haarasid kuulajaid
niivõrd kaasa, et kõigil tekkis
fanaatiline soov teha õppesõit
pr Kraavi puukooli. Asja toetas
Linnavaraametist Inger Urva
ja nii see sõit ka teoks sai. Tellitud sai suurim buss, aga seegi
ei mahutanud kõiki soovijaid,
sest õppesõidust huvitatud aiandushuvilisi oli kokku 51. Irja
Sooväli, kel endal kaunis ja hinnatud aed rajatud, sõitis kaasa
lausa omal algatusel. Õppinud
inimestel oli huvi eriti suur.
17.mai hommik oli kuumalaine järgselt petliku päikesepaistega. Kui tulijad Tõnu talu
puukooli puude-põõsaste ja lilleistikute vahel sebima hakka-

5aas
tane
TÄHELEPANU 10 – 1
155-aas
aast
Saue noor!
Tule meiega mere äärde kadakate vahele Pivarootsi kunstija seikluslaagrisse 15. – 20. juulini 2002.a!
6 päeva jooksul on kavas:
- joonistamine ja maalimine vabas looduses
- siidimaal ja muu meisterdamine
- jalgrattamatkad
- maastikumängud
- diskod
- lõkkeõhtu
- päev Muhu saarel (laevasõit, ratsutamine,
jaanalinnukasvandus, piknik)
Elame Lastekaitse Liidu kämpingutes ja kahes mugavustega
laagrimajas.
Meie kasutada on spordiplats, jalgrattad, seiklusrada, saun, lõkkeplats.
Laagri tasu on 940 krooni, mis sisaldab ka transpordi Sauelt
Pivarootsi ja tagasi Sauele, laste tegevuseks vajalikud vahendid
ja kõik muud kulud.
Laagri projekt on jätkuks juba neljal eelneval suvel Jõgisool toimunud kunstilaagrile.
Laagri korraldavad Saue Noortekeskus ja Saue Linna Lastekaitse Ühing.
Info ja registreerimine: tel. 050 43 382, 659 5285 Monika Liiv või
snk@solo.ee
pingin@hotmail.com

sid, tegi külm meretuul oma töö.
Kõik kiskusid hõlmad kokku,
kuulasid pr Kraavi suunava
vestluse ära ja pudenesid endale midagi ostmiseks valima või
muidu vaatama. Hämmastav oli
tõdeda, kui jõuliselt kõik kasvas lausliivasena tunduval rannaäärsel maal. Eriti võlusid
okaspuude kaunid vormid. Nägime leinaõunapuud õiteraskusega maa poole kaardumas ja
veel palju, palju muud huvitavat, esmakordset ja soovi tekitavat neid ise omada. Vallandus
ostupalavik. Siit mere äärest
rändas Sauele hulgaliselt küll
lilletaimi, küll vilja- ja ilupuuistikuid. Kui vinge tuule käest
mugavasse bussi saadi, jäi paljudele hinge soov tagasi tulla.
Sõidu ajal kasutas Inger Urva
võimalust rääkida jäätmekäitlusest, et ilu oleks koos puhtuse
ja korraga meie kõigi ühine
mure.
Tagasiteel tutvusime kohalike vaatamisväärsustega. Käisi-

me Juminda poolsaare tipus
kivikülvi imetlemas, peaaegu
igaüks leidis sealt armsa merekivikese mälestuseks. Võimsa
mulje jättis Muuksi linnamägi,
kust avanes kaunis vaade maale ja merele. Viimasena tutvusime Turje keldriga, mida kutsutakse ka Vanapagana viinakeldriks. Muistendi järgi olevat
Kalevipoeg pärast Soomest tagasitulekut keldrit külastanud ja
maitsnud ka kanget märjukest.
Hiljem tekkinud tüli Vanapaganaga ja siis olnud siil Kalevipojale heaks nõuandjaks. Praegugi voolab keldrisuust “viina”
lausa ojadena, maitsesime
meiegi – tegi meele rõõmsaks
küll.
Tehtud õppereis andis uusi
teadmisi ja avardas silmaringi.
Täname Saue Linnavolikogu ja
Linnavalitsust toetuse eest!
KOIDULA SOOSALU
TIIU KUUSKME

Õnnitleme maikuu eakaid
sünnipäevalapsi
Palju õnne ja tugevat tervist!

Amanda Hiljandi 95

Roland Maurer 77

Hilda Koppelmaa 91

Helga Georgin 77

Leida Hanson 85

Rufina Bekers 77

Linda Hindov 83

Elga Kangur 77

Osvald Kuusk 82

Berni Rikko 77

Alide Truss 81

Rita Preibah 77

Valve Uibo 81

Maria Aav 75

Aino Simson 81

Elviira Saaren 70

Elli Aero 80

Harri Kombe 70

Elmar Tõnning 79

Erich Kanarbik 70

Johannes Kerge 79

Neidi Järvemägi 70

Harri Pool 78

Vilma Silm 70

Heino Heinsalu 78

Samuel Lilleorg 70

Elfe Emilde Tagger 78

Ilme Hermson 70
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31. MAI II SAUE NOORTEPÄEV
Noored ise organiseerivad ja viivad selle päeva läbi!
VÕIMUL ON NOORTE LINNAVALITSUS
15.00
Rulluisutajate paraad Noortekeskuse juurest
gümnaasiumini
Õhupallid! Lipud! Loosungid!
Tule ja uisuta meiega!
15.30
Noortepäeva meelelahutusliku osa avamine
15.35
Noorte kontsert kooli aulas
16.30
Salong-Teatri etendus “Aita ennast”
17.30 – 20.00 Meelelahutus ja sport kooli staadionil
20.00 – 23.00 Noorte disko
Külas on sõpruslinna Vangaži noored!
Kõike juhivad ja korraldavad
ANNELI LILL ja PEETER PUKK
Saue noored! Olge kindlasti kõik kohal!

Rahvatantsupidu kooli staadionil
“Saue väikesed ja suured laulu, pilliloo ja
tantsulustiga suurde suvesse”
30. mai kell 18.00
Esinevad:
Saue Gümnaasiumi rahvatantsurühmad
- juhendajad Vilve Nilk ja Malle Liiv
ja Loreida Veskioja
Saue Kägara, Vokiratas - juhendaja Elena Kalbus
Saue Simmajad - juhendaja Piret Kunts,
puhkpilliorkester Harry Illaku juhendamisel,

Jaanipäev Saue tammikus
23. juunil 2002
Saue Kägara ja Vokiratas tantsivad kiriku esisel
platsil kell 20.00
Tule süütamine jaanituleplatsil kell 21.00
Esineb

Disko 24.00-03.00

Tähelepanu
muusikasõbrad!
Saue Muusikakool ootab
kõiki lapsi, kellel huvi pilli
õppida, sisseastumiskatsetele.
Muusikakoolis saab õppida
järgmisi erialasid:
Klaver
Viiul
Kannel
Akordion
Kitarr
Flööt
Klarnet
Saksofon
Trompet
29. ja 30. mail kell 17.00
toimuvad klassis 117
sisseastumiskatsete
konsultatsioonid.
Sisseastumiskatsetele
registreeritakse lapsed
lapsevanema avalduse
alusel, mis täidetakse
kohapeal.
Eelpool märgitud
kuupäevadel registreerime
5-7-aastaseid lapsi
ettevalmistuklassi.
3. ja 4.juunil
kell 17.00-19.00
toimuvad
sisseastumiskatsed.
Saue Muusikakool,
Nurmesalu 9.
Tel: 659 6054.

Saue Puidu OÜ,
Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.

Trepid, uksed, aknad,
mööbel
kõikvõimalikest
materjalidest.
Tähtajad lühikesed. Jäta
joonised ja hinnaküsimine
ööpäevaringselt
faksil 6712261.
Kuni jaanipäevani trepi
tellijatele üllatus!
Info telefonil 056 645564
kl 8.00-20.00.
Asume Keilas Harju KEKi
territooriumil.

SAUE MÖÖBLIHALL

Palju erinevat mööblit Eesti, Poola ja Soome tootjalt.
Lisaks vaibad, kardinapuud,
plastmööbel ja punutised.
E – R 10.00 – 18.00
L
10.00 – 16.00
P
±
Saue piires transport tasuta.
Järelmaksuvõimalus, Ego
kaart, Magnetkaart.

kapell Harald Matvei juhendamisel.
Leedu poistekoori
“Klevelis”
ja Saue poistekoori
kontsert
Laupäeval, 1.juunil, kell
18.00,
Saue Gümnaasiumi aulas
Korraldab:
Saue Muusikakool.

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme,
Raudtee 52/ Jaama 14,
III korrus.
AS Olerex võtab Saue
tanklasse tööle
müüja-operaatori
Kandidaadilt eeldame:
head suhtlemisoskust,
täpsust
Pakume:
häid töötingimusi,
mitmekesist tööd
CV palun saata hiljemalt
31.mai 2002
AS Olerex, Tule 51, 76 505
Saue
või e-postiga:
saue.olerex@mail.ee
Soovin üürida 2 - 3-toalise
korteri Sauel.
Tel: 056 672 064.

Falck Eesti
Sauel
Noormees reostas tänavat
10. mail kell 21.35 pidas
Falck Eesti patrullekipaaž
Sauel Kuuseheki tänava
kaupluse ees kinni joobes
noormehe, kes reostas
tänavat, loopides prügi
laiali.
Turvatöötaja andis
1984.aastal sündinud keilalase Alici Harju politseile
üle.
SIRJE PIIRSOO
Falck Eesti infojuht

Politseikroonika
18.05 - Sauel Männi tänaval murti sisse ehitusjärgus
eramusse ning varastati tööriistu ja ehitusmaterjali.

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: riina@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1320

