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Noortepäevast on saamas
traditsioon
31. mai oli Sauel taas Noortepäev. Juba
teist aastat järjest said noored proovida, kuidas käib linna valitsemine.
Päev algas juba hommikul kell 8, mil
Saue Linnavolikogu esimees Rafael Amos
andis linnapea volitused üle Dagny Valtsonile. Noor naismeer oli ametis terve pika
tööpäeva. Enne istungit pidasid värsked linnavalitsuseliikmed infotunni, kus viibisid
ka külalised Taanist. Taanlaste meelest oli
noortepäeva idee huvitav, eriti rabas (ja
rõõmustas) neid suur naiste osakaal linnavalitsuse noorte töötajate hulgas. Meie sõpruskommuuni Ledøje-Smørumi linnapea ja
volikoguliikmed tundsid elavat huvi siinsete noorte tegemiste, murede ja rõõmude
vastu.
Infotunnile järgnes linnavalitsuse istung, mille päevakorras oli viis punkti. Üks
päevakorrapunkt puudutas projekti “Rõõmsameelne Saue” käivitamist. Toetust leidsid selle alapunktid: 1.1 Rohkem rõõmsaid
prügikaste ning 1.4 Rõõmsates värvides liuväli Sauele. Samuti punkt 1.7 Pargis kuuse
asendamine. Sooviti harva okastusega kuuse asendamist tiheda hõbekuusega. Lisaks
oli noortel parkimisprobleemide lahendamiseks oma soovitus: rajada parkimisplats
kooli juures asuvale korvpalliväljakule.
Tehti ka ettepanek luua IT-peaspetsialisti
ametikoht.
Keskpäeval andis linnapea volikogu
saalis toimunud beebiballil vanematele kätte sünnitunnistused. Kohalolijatele esinesid lasteaia kõige väiksemad kasvandikud.
Päeva teine osa oli meelelahutuslik.
Pool neli pärastlõunal algas Saue Noortekeskuse juurest rulluisuparaad ning mööda Saue tänavaid rallides jõuti välja kooli
juurde. Seal kuulutas noorte linnavalitsuse
linnapea Dagny Valtson noortepäeva ava-

Projekt “Rõõmsameelne Saue”: Rohkem rõõmsaid linnaametnikke!

tuks. Järgnes isetegevuslaste kava kooli
aulas. Korraldajateks Sirje Luberg ja
Kristiina Marjamaa. Seltskond saalis oli
suisa rahvusvaheline – laval kõikevõitvad
läti tantsutüdrukud, publiku hulgas taani külalised. Sõpruslinna Vangaži showtantsutrupp on võitnud kodumaal kõrgeid auhindu - nad on vabariikliku Raimonds Paulsi
nimelise konkursi laureaadid.
Meeleolukale kavale järgnes Salong-

teatri etendus “Aita ennast”. Kahju, et pooltühjale saalile mängiti, kuid ilmselt oli süüdi
imeline suveilm, mis kõiki õue meelitas.
Vabas õhus jätkus meelepärast tegevust
kõigile. Oli avatud seiklusrada, sai joonistada asfaldile, võtta osa erinevatest sportmängudest. Õhtu lõppes noortediskoga.
ANNA MARIA VÕSU
31. mai infojuht

TUHA
T TÄNU
TUHAT
Tänan korraldajaid ja osalejaid kauni folklooripeo eest ja
Saue Noortekeskust, Lasteaeda Midrimaa, Saue Huvikeskust,
Saue Gümnaasiumi, Saue Muusikakooli, noori linnavalitsejaid,
Anneli Lille ja Peeter Pukki II noortepäeva
väga hea läbiviimise eest!
Energiat, jõudu ja häid mõtteid traditsiooni jätkamisel!

ANDRES P
AJULA
PAJULA
Linnapea

2

8. juuni 2002

Saue Linnavalitsuse hallatavate
asutuste ruumide üürihindade kehtestamine
10. mai 2002 nr 69
Vastavalt KOKSi § 30 lg 1 p 2,
Saue linna munitsipaalomandi
valdamise, kasutamise ja käsutamise korra p 11.2, 20.1 ja
21.1, Saue Koolihaldusasutuse,
Saue Lasteaed “Midrimaa”,
Saue Noortekeskuse ja Saue
Päevakeskuse ettepaneku alusel
annab Saue linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1.
Kinnitada Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt ruumide üürile
andmisel alljärgnevad
hinnad:

1.1

Saue Koolihaldusasutuses:
1.1.1 Võimla ja aula õppetöövälisel ajal 150 krooni
tund.
1.1.2 Võimla soodusajal tööpäevadel 7.00 - 8.00, nädalavahetustel 7.00 - 9.00
ja 20.00 - 22.00 150 krooni tund.
1.1.3 Üks klassiruum loengute,
seminaride ja koolituste
läbiviimisel 50 krooni
tund.
1.1.4 Aula massiürituste läbi-

Palju õnne
vanematele ja
kosumist pisikestele!
31. mai oli tähtis päev nii vastsetele vanematele kui ka noortevalitsuse linnapeale Dagny
Valtsonile, kes Saue Linnavalitsuses andis kätte sünnitunnistused neljale tillukesele ilmako-

danikule. Maikuus sündinutest
3 olid tüdrukud ning 1 poisslaps. Tüdrukud said nimeks
Mailis, Klaudia ja Britte
Christina, väikemees aga
Janari.

Ja siin nad istuvad, oma emmede süles. Vasakult MAILIS,
JANARI, KLAUDIA ja BRITTE CHRISTINA.

viimisel 280 krooni tund.
Saue Lasteaias “Midrimaa”:
1.2.1 Saali kasutamine 30 krooni tund.
1.2.2 Saal koos köögi kasutamisega 50 krooni tund.
1.3 Saue Noortekeskuses:
1.3.1 Piljardiruumi ja suure
saali üür 80 krooni tund.
1.3.2 Piljardiruumi, suure saali
ja arvutite üür 120 krooni
tund.
1.3.3 Kõigi ruumide üür 150
krooni tund.

1.4

1.2

2.

3.

Saue Päevakeskuse ruumide üür 30 krooni tund.
Ruumide üürile andmine
toimub osapoolte vahel
sõlmitud lepingu alusel
Tunnistada kehtetuks Saue
Linnavalitsuse korraldused 27.10. 1997 nr 663
“Saue Gümnaasiumi Spordikompleksi kasutamise
tasu”.
Andres Pajula
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Sport
Saue Gümnaasium oli parim
kool II Südamejooksul 25.
mail Tallinna Lauluväljakul.
Auhinnaks 8-tunnine bussireis Eesti piires ja särav karikas.
Heategevuslikust spordiüritusest, mis toetab südamehaigeid lapsi, võtsid aktiivselt osa
õpetajad ja õpilased peredega.
Iga osaleja, jooksnud oma südame heaks, sai toetada üht väikest südamehaiget last. Korraldajad, OÜ Bestring KML ja
Toompea Noortekoda, olid
hoolitsenud iga osaleja eest:
jagati jäätist, maiustusi, jooki,
diplomeid, meeneid ja nägusaid
südamemedaleid. Lapsi rõõmustasid Jänes ja Pipi. Meie
koolist jooksid 3 parima hulka
Mihkel Alamaa, Kaarel
Ilings, Tanel Trisberg, Keity
Hannus, Christin Korpatšova, Ülle Ernesaks.
Saue Gümnaasium on alati
osalenud Tallinnas korraldatavatel tervisespordiüritustel.
Hästi korraldatud massiüritused

tiivustavad lapsi koos peredega
harjutama ja hoolitsema oma
tervise eest. Suureks katsumuseks oli tänavune Maijooks, kus
osalejatel tuli võidelda tugeva
tuule ja külma vihmaga. Kogesime, et peab alati iga ilmaga
valmis olema.
Suvel on mitmesuguseid võimalusi harjutamiseks. Meid on
kutsutud SL Õhtulehe XX Rahvajooksule, mis toimub 22. septembril Pirital. Osavõtumaks on
soodsam 01.07-31.07. Klubi
kaudu saab registreerida osalejaid juulis: 3 km - 20 kr, 5 km 70 kr, 10 km - 100 kr, 21 km 120 kr, rulluisutamine 10 km 70 kr.
Suur tänu toetuse eest Toivo
Võsule, Uuto Jugalale, Jüri
Tümanok’ile, õpetajatele, Saue
Naisseltsi liikmetele ja lapsevanematele, kes aitasid meil osaleda terviseüritustel.
Teile tänulik
ENLA ODAMUS
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Saue lauljad olid
tublid
12.mail, emadepäeval andis
žürii Kehra gümnaasiumi
saalis toimunud kontserdil
lõpphinnangu konkursi Harjumaa Laululaps 2002 finalistidele. Mitu kuud kestnud lauluvõistlus sai selleks korraks
läbi.
Aprilli lõpus toimunud eelvoorudes, kust edasi pääses iga
vanusegrupi viis paremat, näitas kahel päeval oma oskusi ligi
200 noort lauljat. Kuid Harjumaa Laululapse eelvoorugi
jõudmisele eelnes tihe sõel –
konkursid kodulinnas või –vallas, koolis või lasteaias.
Nii et jääb nõustuda žürii liikme, Harju maavalitsuse kultuuri- ja sporditalituse peaspetsialisti Ruth Paulsiga, kes lõppsõnas ütles, et otsuste langetamine oli tõeliselt raske, kuna
järjestusse tuli sättida parimatest parimad.
Saue linnast jõudsid lõppvooru 3-5aastaste vanusegrupis
Georg Maaten (õpetaja Reet
Jürgens); 8-9aastastest Linda

Kanter (õpetaja Ulvi Kanter);
10-12aastaste grupis Märt
Mägi (õpetaja Elviira Alamaa) ja 16-18aastaste hulgas
Marta Laan (õpetaja Sirje
Ojavee).
Siinkohal oleks õige märkida, et finaali jõudis ka 1012aastaste vanusegrupis Saue
muusikakooli õpilane Liis Piirsoo, kelle õpetaja on Ulvi Kanter. Kuna Liis elab Saue vallas,
siis vastavalt konkursi reeglitele esindas ta valda ka lauluvõistlusel.
Finaali jõudnud väikesed ja
suuremad Saue lauljad olid
tõesti tublid. Oma vanusegrupis
tulid esimeseks Georg Maaten
ja Linda Kanter ning kolmandaks Märt Mägi.
Linda Kanteri otsustas aga
Harju maakond saata Soome,
Salo laste lauluvõistlusele.
Õnnitleme lauljaid ja nende
õpetajaid!
SAUE SÕNA

Rahvatantsupidu
kooli staadionil

Mees tugev kui mastipuu. Hetk rahvatantsupeolt.

Meie kodulinn Saue on väike ja
pealinnalähedane asukoht teeb
siinse kultuurielu korraldamise
keerukaks. Lähedalasuvad arvukad teatrid oma professionaalsete tegijatega, samuti kontserdid pakuvad vaatajaile kunstielamusi, milleni taidlejad kunagi ei küüni. Seepärast tulebki
leida midagi niisugust, mis
võrdlust välja kannataks, oleks
oma ja ehtne.
Selleks on meil igiomane rahvakunst – tantsijad, lauljad ja
pillimängijad.
30. mai rahvatantsupeo esinejaid oli kokku 350, nendest
õpilasi 250, ülejäänud olid täiskasvanud tantsijad ja pillimän-

gijad. Tänu peo üldjuhile Vilve
Nilgile, samuti tantsukollektiivide juhtidele Elena Kalbusele
ja Piret Kuntsile, Malle Liivile ning Loreida Veskiojale läks
pidu kenasti korda. Oma osa oli
täita ka muusikakollektiividel,
mida juhendasid Harry Illak,
Harald Matvei ja Reet Jürgens.
Suur tänu ka Koolihaldusasutusele, mille abiga pesti ja
korrastati tantsuplats, et liiv ja
tolm tantsijatele ja vaatajatele
liiga ei teeks.
SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja

Eurovisioon tõi Sauele väliskülalisi
Saue linna stabiilne ja mõtestatud areng on huvi äratanud
ka väljaspool Eestit. 25. mail
viibisid Sauel Eurovisiooni
lauluvõistlust kajastanud
vene ja leedu ajakirjanikud.
Leedu delegatsiooni juhtis
Leedu Ajakirjanike Liidu asepresident Dainius Radzevičius
ja venelasi Sankt-Peterburgi
Ajakirjanike Liidu juhatuse liige välissuhete alal Irina Mihhailitšenko. Eesti ametikaaslaste eesotsas oli Eesti Ajakirjanike Liidu esimees Allan Alakü-

la. Ajakirjanikud võttis vastu
volikogu esimees Rafael
Amos. Põhjalikult tutvuti Saue
linna ja gümnaasiumi juurdeehitustega.
Saue mõisas toimus ajakirjanikele meeleolukas vastuvõtt
ning koos jälgiti Eurovisiooni
lõppkontserti. Vastuvõtul osales
ka volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Toivo Võsu.
RAFAEL AMOS,
Saue Linnavolikogu esimees
Külalised mõisa imetlemas.
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Saage tuttavaks: ansambel
Fingerflip
Kes te olete?
Jan - kitarr, vokaal
Sten - basskitarr
Martin - löökriistad
Kuidas tekkis mõte hakata
bändi tegema?
Algas see veebruaris-märtsis
2001. Laenasime pillid kokku ja
tegime pila. Algsed instrumendid olid: (arvatavasti söögilauast tehtud) elektrikitarr ja
akustiline vene kitarr, millega
mängisime bassiriffe. Õppisime
Blink 182 What’s My Age
Again selgeks, laenasime basskitarri ka ja kutsusime Martini
trumme mängima. Nii see läks.
Millist muusikat teete ja kellele mängite?
Muusikaliik, mida taotleme
on pop-punk-rock. Sarnast
muusikat viljelevad näiteks bändid: New Found Glory ja Saves
the Day. Mängime põhiliselt
inimestele, kellele meeldib kergem punk.
Millised on olnud teie eeskujud Eestis/välismaal?
Jan: East Trading Wang;
Kurjam / Tom DeLonge (Blink
182), Chad (New Found Glory);
bändid: Less Than Jake, NOFX.
Sten: The Provokers / Matt
Freeman (Rancid), Flea (Red

Fingerflip esinemas Operatsioon Õ sünnipäevapeol. Vasakult:
Jan, Sten ja Martin.

Hot Chili Peppers); bändid:
Anti-Flag, Suicidal Tendencies,
Sick Of It All.
Martin: Rainer Mere (Operatsioon Õ; Vedel Leib jne) /Travis
Matt Parker (Blink 182).
Mis on Operatsioon Õ?
Operatsioon Õ on punki viljelev ansambel, kelle 8. sünnipäeva live-kontserdil (13. mai
2002) me esinesime.
Operatsioon Õ polnud teie
esimene lavakogemus, kus
olete veel esinenud?
Esimene kogemus oli Lastekaitsepäeva kontsert 1.juunil
2001 Saue Linnavalitsuse juures, kus meid vaatas käputäis

inimesi ja kus sai esitatud 4
lugu. Kolm neist olid teiste bändide coverid ja üks meie kirjutatud lugu, mida siiani (küll
muudatustega) esitame.
Siiani edukaim (ilmselt ka
publikurohkeim) oli meie ülesastumine Tabasalu Gümnaasiumi 5. Rockipeol 18. jaanuaril
2002. Meid oli kuulamas juba
palju suurem publik ja neile tundus meie muusika ka meeldivat.
Kahjuks oli meie esinemisaeg
piiratud ja me oma kava lõpuni
ei jõudnudki, kuid siiski oli kogemus sügavalt positiivne.
Rääkige pisut oma viimasest
kontserdist

Ledøjesmørumlased traditsioonilisel külaskäigul
Nagu tavaks on saanud, külastab mai lõpus Saue linna
Taani sõpruskommuuni Ledøje Smørumi volikogu delegatsioon. Tänavu viibiti siin
31. maist 2. juunini.
Neljapäeval tutvus 5-liikmeline Taani delegatsioon Tallinna vanalinnaga, õhtul nauditi
rahvatantsupidu Saue kooli
staadionil.
Reede oli äärmiselt tihe päev.
Kohal oldi juba hommikul kell
8, et näha, kuidas Saue Linnavolikogu esimees Rafael Amos
annab võimu linnas üle noortele. Võimulolevad noored alustasid tööpäeva infotunniga, millest ka külalised osa võtsid.
Seejärel tutvuti Saue mõisa-

ga, mille restaureerimiseks tehtud töö taanlastele suurt muljet
avaldas. Samuti nägid taanlased
Saue aedlinna ning külastasid
kaht kaunimat aeda. Siinkohal
palju tänu lahke vastuvõtu eest
perekondadele Sooväli ja
Aulik. Külaskäigul Pauligi
maitseainetehasesse võisid
taanlased oma rõõmuks tõdeda,
et Paulig on pärast mõne aasta
tagust rasket seisu taas jalule
tõusnud.
Laupäeval käidi Narvas ja
Narva-Jõesuus ning külastati
Pühtitsa nunnakloostrit Kuremäel. Pühapäeval nauditi veel
enne lahkumist vanalinna võlusid.
Lühidalt veel taanlastega käi-

masolevatest koostööprojektidest. Lähemal ajal ootavad taanlased Ledøje Smørumisse õppepraktikale ühte Saue linnavalitsuse töötajat. Sellele järgneks
vastava taani ametniku koolitus
Saue linnavalitsuses. Samalaadsest koostööst ollakse huvitatud
ka noortekeskuse- ja sotsiaaltöötajate koolituse vallas.
Saue delegatsiooni oodatakse vastukülaskäigule sügisel.
Tänan Margit Otsa, Inger
Urvat, Toivo Võsu ja Sirje Piirsood ning kõiki teisi, kes nõu ja
jõuga toetasid. Gunnar Lambingule suur aitäh põneva päeva eest Narvas.
GERTRUD VÕSU
Saue Linnavalitsuse infojuht

Positiivne elamus. Kahju
ainult, et olime esimeste esinejate hulgas ja meid polnud kuulamas nii suur rahvahulk kui
järgmistel bändidel. Me oleme
nüüd nii mõnegi inimese fotoaparaadis või kaameras. Täname siinkohal sauekaid, kes viitsisid tulla meile kaasa elama.
Meil oli isegi fänn, kes meie
esinemise ajal riideid ära võttis.
Millised on tulevikuplaanid?
Martin: ülikooli astuda ja
seal ülitargaks saada, muusika
koha pealt ei oska öelda.
Jan: kool lõpetada ja ülikooli
astuda, eks vist pea sõjaväkke
minema. Esikohale seaks aga
hetkel siiski muusika. Võiks
mingil määral endale Eestimaa
pinnal nime teha ja ehk tulevikus kusagil välismaalgi. Kunagi peaks Warped Touril ära käima, mängimas või kasvõi kuulamas.
Sten: sügisel ülikooli, kuid ega
see bändi sega. Rohkem proove ja küll need (veel) paremad
lood ja ka esinemisvõimalused
tulema hakkavad.
Küsitles
GERTRUD VÕSU
Saue Linnavalitsuse infojuht

ÕNNITLEME!!!

Coca – Cola TV 10
#
Olümpiastarti Harjumaa
võistlustel saavutas Saue
Gümnaasiumi õpilane
TRIIN KOPPEL II koha
tütarlaste vanema rühma 600
m jooksus ajaga 1.49,5
Vabariiklikel Coca#
Cola TV 10 Olümpiastardi
võistlustel Tartus saavutas
Triin Koppel 8. koha 600 m
jooksus ajaga 1.47, 2
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XII Rahvusvaheline noorte
muusikute konkurss “Sigulda 2002”
21. - 23. maini toimus Lätis,
Siguldas noorte interpreetide konkurss, millest võtsid
esmakordselt osa ka Saue
Muusikakooli noored muusikud Mairo Marjamaa (saksofon, õp Sulev Sommer ja
kontsertmeister õp Elina
Seegel), Selene Volt (klaver,
õp Kristiina Marjamaa),
Maria Liiv (klaver, õp Kristiina Marjamaa) ja Piret
Tamme (klaver, õp Terje
Mäss).
Konkursil osalesid Läti,
Leedu, Poola ja Eesti noored
interpreedid. Osa võttis 142
muusikut vanuses 10 - 15 eluaastat, neist 72 klaverimängijat. Esindatud olid ka akordion,
kannel, kitarr, viiul, flööt, klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, löökpillid ning mõningad
Läti ja Leedu rahvapillid, mida
meil ei tunta.
Žürii oli viieliikmeline,
koosnedes Läti Rahvusooperija orkestri juhtfiguuridest ning
Läti Muusikaakadeemia ja Riia
muusikakoolide pedagoogidest, dotsentidest ja professoritest. Konkursist osavõtmiseks
tuli õpilastel ette valmistada
kaks teost: suurvorm ja miniatuur (pala).
Saabusime Siguldasse 20.
mai õhtul. Sigulda Kaunite
Kunstide Kooli trepil ootasid
meid Vangaži Muusikakooli
(Saue sõpruslinn) direktor Eva
ja koorijuht, laulja Anda, piibelehekimbukestega. Tundsime, et oleme väga oodatud.
Sisenesime majja, mis väl-

Saue Muusikakool Siguldas. Vasakult: Elina Seegel, Terje
Mäss, Mairo Marjamaa, Kristiina Marjamaa, Maria Liiv, Sulev
Sommer, Monika Liiv, Selene Volt ja Piret Tamme.

jastpoolt on valge tiibklaveri
kujuline väga kaasaegne ehitis
ning meenutab veidi meie muusikaakadeemiat miniväljaandes.
Maja oli ka seest väga uhke,
kõikjal oli näha laste joonistusi
ja kauneid kompositsioone.
Saal, kus proovid ja konkurss
toimusid, oli heledates toonides
kaarja lavaga ja natuke amfiteatrit meenutavate kõrgenevate tooliridadega.
Ööbisime Siguldast mõned
kilomeetrid väljas Senlea hotellis, mis asub looduslikult imeilusas ürgorus. Sinna lähedale
jääb Turaida loss, millega ka
tutvusime. Sõitsime funikulööriga üle oru ja Gauja jõe, kust
jäid meelde vapustavalt kaunid
loodusvaated. Ega siis asjata
kutsu lätlased Siguldat Läti
Šveitsiks.
Tagasi konkursi juurde. Meie
klaveritüdrukud esinesid kohe
esimesel konkursipäeval, 21.
mail. Tüdrukud mängisid hästi,
aga seekord auhinnalisi kohti
me ei saanud. Saime hea koge-

muse võrra rikkamaks, sest mis
seal salata, Läti ja eriti Leedu,
klaverimängijate tase on väga
kõrge. Püüame aasta jooksul
kõvasti tööd teha ja järgmisel
aastal paremini esineda.
Saue Muusikakooli saksofoniõpilane Mairo Marjamaa
esines konkursi teisel päeval,
22. mail. Hoidsime talle kõvasti pöialt ja läkski väga hästi.
Mairo Marjamaa tõi Saue Muusikakoolile rahvusvaheliselt
konkursilt auhinnalise diplomi.
Kontsertmeister Elina Seegel
märgiti ära kui üks paremaid
kontsertmeistreid. Au ja kiitus
õpetaja Sulev Sommerile!
Eestist võtsid konkursist osa
Pärnu, Narva, Võru, Tartu, Kuressaare, Märjamaa ja Lasnamäe Muusikakool ning Tallinna Muusikakeskkool, mida
esindas Mairo Marjamaa klaveri erialal konkureerides.
Teades, et Sigulda konkurss
toimus juba kaheteistkümnendat aastat järjest ja siiani polnud ühelgi eestlastel õnnestu-

nud ühtegi auhinnalist kohta
saada, olid lõpptulemused Eesti (ja ka Saue) jaoks vägagi
meeldivad.
Välja jagati 18 diplomit neist üks Mairo Marjamaale
(saksofon), neli kolmandat kohta, neist üks, Uku Kudule (saksofon) Võru Muusikakoolist,
kolm teist kohta ja kaks esimest
kohta, millest üks läks Leetu
Roberta Mikucionytele (klaver) ja teine Eestisse Mairo
Marjamaale (klaver, Tallinna
MKK, õp Lembit Orgse).
22. mai õhtul, kui kõik meie
lapsed olid konkursil esinenud,
sõitsime külla Vangaži sõpradele. Vastuvõtt oli lihtsalt liigutav.
Läti lapsed võtsid meid vastu
lauluga “Tere tibukene, kabujalakene”, lauldes seda eesti keeles, mis oli suur üllatus! Meie
lapsed vastasid omapoolse instrumentaalkontserdiga. Peale
kontserti toimus väike südamlik koosviibimine, kus otsustati
kindlalt sõprussidemeid alal
hoida.
23. mail toimus laureaatide
autasustamine ja lõppkontsert.
Koju jõudes olime väsinud ja
õnnelikud. Lõpetuseks tahan
tänada kõiki õpetajaid, õpilasi,
lapsevanemaid, meie bussijuhti ning Monika Liivi, kes oli
meie laste hea ema reisi ajal,
samuti ka Saue Linnavalitsust.
TERJE MÄSS
Saue Muusikakooli
õppealajuhataja ja klaveriõpetaja

Kardiuudiseid
• 11.mail toimus Jelgavas
kardivõistlus Jelgava
Kauss (Jelgava Karikas).
Eelsõidu esimeses kurvis
purunes Saue Gümnaasiumi
IV c klassi õpilase Mihkel
Selbergi kardil lisaraskuse
kinnituspolt ja lisaraskus

eraldus, mille tagajärjel kart
kaotas juhitavuse ning Mihkel lõpetas selle sõidu rajapiirdes. Stardisirge lõppedes
mõõdeti tema kiiruseks 134
km/h. Seega alustas ta finaalsõitu viimaselt kohalt. Pidevalt oma kohta parandades

•

tõusis ta võistluse lõppedes
neljandale kohale.
18.mail toimusid Käina
kardirajal Eesti käesoleva
aasta meistrivõistluste 2
esimest sõitu. Mihkel Selberg korjas seal klassis Raket (10-16a, sportmootor)

•

mõlemast sõidust seitsmenda koha punktid ja on samal
kohal ka kokkuvõttes.
25.mail võistles Mihkel
Kandavas (Läti) S.K. 333
karikale, kus tema tulemuseks jäi viies koht.
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Midrimaa Midrimängud
31.mail toimusid Saue Lasteaias Midrimaa Midrimängud.
Tegemist oli spordipäevaga,
millest said osa võtta nii lapsed kui lapsevanemad.
Midrimängude avamisel heisati lipp ja lauldi “Midrimaa”
laulu.
Eelnevalt oli maikuu viimase nädala jooksul läbi viidud
erinevaid spordivõistlusi. Finaaljooksudesse jõudnud said
võimaluse lipata Midrimängude
rohkearvulise publiku ees.
Spordipäeval oli võimalik
tegelda erinevate aladega. Sai
visata palli korvi, hüpata batuudil, kontrollida oma täpsust rõngaste loopimisel. Aktiivselt osaleti orienteerumismängul. Saue
park oli täis kiirustavaid ja naeru kihistavaid lasteaiaõpetajaid,
emasid, isasid ja lapsi.
Häälekat kaasaelamist kostis
isade ja poiste vaheliselt jalgpallimängult, mille võitsid seekord isad, mis aga ei heidutanud väikesi jalgpallureid sugugi. Uue pallimängu liigi,
midripalli, seis jäi emade ja tü-

Tähelepanu! Valmis olla! Läks!

tarde vahel viiki. Mõlemad pooled ilmutasid suurt osavust palli vastasvõistkonna poolele sokutamisel.
Üllatusena ilmus laste sekka
Fredi, tuntud tegelane lastesaatest, kes korraldas lastele toredaid mänge ja võistlusi. Lapsed
kõndisid rõõmsalt Fredi kannul
ja tegid meelsasti kõike, mida
külaline välja pakkus. Lapsed
olid Fredist vaimustatud ja palusid tal jääda Saue lasteaeda.

Eelmisel aastal, samuti enne
lastekaitsepäeva, toimus Saue
Lasteaias Midrimaa heategevuslik kevadkontsert, millest
laekunud tulusid kasutati lasteaia õuealale jalgrattatee rajamiseks. Ka seekordsel üritusel oli
heategevuslik osa. Emad, vanaemad ja võibolla ka mõned isad
olid küpsetanud hulganisti
maitsvaid kooke. Spordipeo
magus osa kujunes väga menukaks. Kooki küpsetanud vane-

mate lapsed olid eriti rõõmsad
ja tähtsad. Kõik koogiostjad
toetasid annetusega lasteaiale
uute kiikede ostmist. Esimeste
seas oli kooki ostmas Saue Linnavolikogu esimees Rafael
Amos, kes ostis uhke vahukooretordi ja jagas selle maiustajatele. Sama edukaks kui koogiäri kujunes ka kohvi ja midrijoogi müük.
Päeva pidulikuks lõpetuseks
süütas lasteaia hoolekogu liige
Valdis Toomast lõkke. Selleks
oli lasteaia hoolekogu esimees
Jüri Tümanok valmistanud
lõkkealuse. Tule ümber oli hea
tegusast spordipäevast lõõgastuda ja veidi end kosutada.
Ürituse kordaminekul aitasid
kaasa kõik osalejad. Tänan heatujulisi ja sportlikke lapsi, aktiivseid ja rõõmsaid lapsevanemaid; spordipäeva võistlusliku
osa korraldajaid Epp ja Heiti
Lumistet, kogu Midrimaa peret!
ANNE TEETAMM
Saue Lasteaia juhataja

Saue mõisa rändkarikas sedapuhku
Niitvälja Ratsaspordiklubile
25. mail toimusid Saue mõisa
hoovis järjekordsed ratsaspordivõistlused Saue karikale. Seekord võisteldi takistussõidus kõrgustel 1 meeter ja
1 meeter 30 cm. Võistlused
korraldas Saue Ratsaspordiklubi koostöös Saue mõisaga.
Võistlejaid oli välja pannud
kaheksa ratsaklubi. Osalejaid
oli esimeses sõidus 23 ja teises
sõidus 9. Saue Ratsaspordiklubi oli esindatud madalamas sõidus nelja hobuse ja kolme võistlejaga - Gabriele Freivald

võistles hobustel Keks ja Prints,
Inger-Liis Remmit Ferdal ja
Kristjan Hein Breilal.
Esimese parkuuri kõrgusel 1
meeter võitis Marko Mihkelson hobusel Dustin Hippuse
ratsaklubist. Teisel kohal oli
Triin Kaljuvee hobusel Bover,
kolmas Anni Mägi Mombol ja
neljas Kristjan Hein Breilal.
Teise, 1 meetri ja 30 cm kõrguse ümberhüpetega parkuuri
võitis Triin Bergmann hobusel
Pontiac ratsaklubist Kuldne
Kabi, teise koha sai Gunnar

Klettenberg Totaril ning kolmas oli Hanno Ellermann
Ralfal.
Klubide järjestus arvestati
kahe sõidu kokkuvõttes ning
Saue rändkarika võitis seekord
Niitvälja Ratsaspordiklubi.
Saue Ratsaspordiklubi tänab
kõiki osalejad ja pealtvaatajaid
ning loodab kõigiga kohtuda
järgmisel aastal samal ajal.
KRISTIN KEREM
Võistluste peasekretär

Võistlejad Annika Peedu ja
Gabriele Freivald.
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Jaanituli 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

Politseiuudised
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.

***

Saue Puidu OÜ,

VALVESÜSTEEMID,
VIDEOVALVE-SÜSTEEMID,
TULEHÄIRESÜSTEEMID,

müük, paigaldus,
hooldus.
Tel/ faks: 6 556 061.
GSM: 050 73 738.
e-post:
kurmutec@kurmutec.ee
Saku 15, Tallinn.

ESINDUSKAUPLUS
Paldiski mnt. 19, Keilas.
Telefon 674 7567.
E-R kella 9.00- 19.00,
L-P kella 10.00- 16.00.
OLETE OODATUD!

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.

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seelikud
jakid
pluusid
kleidid
püksid
poiste ülikonnad
kotid
kingad
lõhnad
pesu
sukkpüksid

Müüa 4 toal korter Sauel,
Tule tn 4/3, 61,4 m˛,
keskküte, korter heas
seisukorras, turvauks,
välisuks lukustatud, aknad
osaliselt vahetatud,
põrandad: laminaatparkett
ja vaipkate, WC ja
vannituba eraldi, telefon.
Vabaneb 1 juuliks.
Hind: 490 000.
Tel: 055 48 232.

Harju Politseiprefektuuris
ajavahemikus 20.05.01.06.2002.a
Noorsoopolitsei:
22. mail peeti liiklusloeng
Saue gümnaasiumis.
27. mail viidi Saue gümnaasiumis läbi jalgrattaeksam
(Egle Sloog, Priit Pukk).
01.06 Saue vallas Hüüru
külas suri Villu (1950).

Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.
AITAME TEIE MAALE
VÕI MAJALE
LEIDA OSTJA.
Marek Mikk 053 412 607.
Tootal Kinnisvara AS.
648 3051,
marek@tootal.ee
Müüa lastevoodi,
pikendatav, alt kastiga.
Tel.: 051 76 060.
Hind kokkuleppel.

Müüa maja Sauel, 2 korrust,
6 tuba, üp 240m˛, elpind,
120m˛, krunt 1200 m˛,
garaaž kahele autole,
täiskelder, krundil
abihoone, kinnistu, oma
puurkaev ja kogumiskaev
(võimalus liituda linna
kanalisatsiooniga), telefon.
Maja heas korras,
siseviimistlus vajaks
uuendamist, aknad
vahetatud (plastik),
põrandad puuparkett ja
laudpõrandad, WC eraldi,
valmimisaasta 1992,
välisseinad soojustatud ja
kaetud vooderplastiga,
katus sileplekk, keskküte.
Hind 1 750 000.
Tel: 051 53 532.

Falck Eesti
Joobes mehed
autoroolis
26.mail kell 04.35 pidas
Falck Eesti patrullekipaaž
Harjumaal Laagris Pärnu
maanteel kinni avariilise sõiduauto, mille roolis olnud
40-aastasel Raimondil tuvastas politsei 2,2-promillise joobe.
Poolteist tundi hiljem,
kell 06.05 andis Falck Eesti
patrullekipaaž politseile üle
järgmise joobes mehe, kes
juhtis avariilist autot Sauel
Tõkke tänaval.

Mees loopis nuga
seina
2.juunil kell 20.45 andis
Falck Eesti patrullekipaaž
Sauel politseile üle Ando,
kes tarvitas Ridva tänava
kaubakeskuse juures alkoholi ja loopis nuga seina.
SIRJE PIIRSOO
Falck Eesti infojuht

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 1350

