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ÕNNE VANEMATELE, KOSUMIST
PISIKESTELE!
23.augustil andis Saue linnapea
Andres Pajula pidulikul koosviibimisel kätte sünnitunnistused seitsmele pisikesele sauelasele. Sündis 9 last, 4 tüdrukut ja 5 poissi. Uus ilmakodanik oli kolmes peres esimene,
viies peres teine laps ja ühes
peres kolmas laps. Tüdrukud
said nimeks INGEL CAROLIN, MELANI-LEANA,
MARI ja MIA, poisid
MARGO, KERT, JANERIK, PATRIC ja RALF.
:

Ja siin nad istuvad oma emmede süles.Vasakult MelaniLeana, Mia, Margo, Ingel
Carolin, Jan-Erik, Ralf ja Kert.
Puudusid Mari ja Patric.

Linnarahvale teadmiseks
Saue linnarahval on varsti
põhjust rõõmu tunda - aastatepikkune ootus on kandnud
vilja. Lõpuks on leidnud lahenduse ka meie, Saue Linna
Raamatukogu töötajate ja
külastajate, kõige valusam
probleem -ruumikitsikus.
Kaua kandsime mõtteis unistust kaasaegsest tänapäeva
vajadusi rahuldavast infokeskusest. Kaua tehtud kaunikene… Peagi saabub see hetk,
kui oma uksed avame uutes
ruumides aadressil Nurmesalu 9.
Tuttav aadress kindlasti enamusele sauelastest. Asub ju samal aadressil Saue Gümnaasium, võimla, ujula, huvikeskus... Varsti siis ka raamatukogu. Valmimas on järjekordne
etapp projektist “Kõik teed viivad kooli”. Selle raames ehitatakse Saue Gümnaasiumi vana
aula ümber raamatukoguks.

Projekt on valminud koostöös
AS-iga Kommunaalprojekt ja
ümberehitust teostab AS
RENOVER EHITUS.
Saue Linna Raamatukogu
ajalugu ei ole kuigi pikk. Esmakordselt avas ta oma uksed lugejatele 1980 aasta jaanuaris
Maksim Gorki nim. Tallinna
Keskraamatukogu Saue Haruraamatukoguna elumaja korteris aadressil Kütise 5 - 10. Esimese aasta lõpuks oli registreerunud 233 lugemishuvilist ja
riiulitelt võis leida 4127 eksemplari raamatuid. Tänaseks
päevaks on need arvud vastavalt
1057 lugejat ja 22 578 raamatut .
Miks käiakse üldse raamatukogus? Uuel iseseisvusajal on
tugevasti muutunud eesti rahva
elukorraldus, koos sellega omakorda ja mitmesuguses mõttes
ka raamatu tähendus. Möödas
on meeletu buum osta koju kõik

raamatud ja tellida kõik ajalehed -ajakirjad. Raamatu pideva
kallinemise tõttu on inimesed
paratamatult hakanud valima,
mida koju raamaturiiulile osta.
Nii avastavadki paljud enda
jaoks taas raamatukogu.
Küllalt sageli loetakse ajaviiteks ja meelelahutuseks. Ja
mõni lugeja ei soovigi tegelikult
muud, kuna igapäevane murekoorem tahab raamatu kaudu
kergendamist. Aga kas ainult?
Loetakse palju ka silmaringi
avardamiseks. Kavakindel õppimine on kujuteldamatu ilma
raamatuteta. Kuid ka igaühe töö
ja tegevus, kodused toimingud,
harrastused ja huvialad sunnivad otsima õpetust ja abi raamatutest ja trükisõnast. On hea, kui
inimesel on olemas kodus vajaminev raamat. Kuid raamatu ja
trükisõna kasvavast hulgast on
tänapäeval võimatu kõike vajalikku endale hankida. Raamatu-

kogus lisandub veel raamatukoguhoidja juhendav sõna, mis
mõnigi kord aitab leida nimelt
vajalikku teost. Lugejatepoolne
huvi on kasvanud eelkõige filosoofia, psühholoogia, majanduse- ja õigusalase ning lastekasvatusega seotud kirjanduse vastu. Samuti vajavad õppurid järjest rohkem käsiraamatuid ja
teatmeteoseid õppeülesannete
täitmiseks. Just selle nimel me
komplekteerime, kujundame,
kataloogime, tutvustame, jutustame, laenutame, kirjutame,
uurime, koostame, bibliografeerime, informeerime, organiseerime ja nüüd lõpuks ka kolime
ning internetiseerume.
Ja et uutes ruumides teile
osutada paremat teenust oleme alates 17. septembrist ajutiselt suletud.
MARIKA SALU
Saue Linna Raamatukogu
juhataja
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Linnavalitsuse 12.istung
Linnavalitsuse 12.istung toimus
19.augustil k.a. ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastu võetud korraldus.
12.august 2002 nr 95 “Linna
valimiskomisjoni asukoha
määramine”.
2. Detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Tõkke
tänava ja Keila maantee piirkonnas, eesmärgiga Radiolinja
Eesti AS raadiomasti ja GSM
tugijaama asukoha ning selleks
vajaliku maa-ala planeerimisprobleemide lahendamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus

nr 96.
3.Valimisteks ettenähtud raha
kasutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 97.
4.Reservfondist raha eraldamine.
* Eraldati 11 500 krooni SaueKloogaranna marsruudil teenindava bussi kulude katteks.
* Eraldati 10 000 krooni Keila
Miikaeli kogudusele tormikahjustuste likvideerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 98.
5.Lapsetoetuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 99.

6.Hoolduskulude tasumine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 100.
7.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 101.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 102.
9.Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
• OÜ Lemvold
• OÜ Suolpet
• FIE Ilme Aksel
• FIE Helve Käbbi
• OÜ Keila Veskimees
• FIE Viktor Revjakin

• FIE Meeli Kiho
• AS Talleg
• OÜ Harjumaa Kaubahoov
• OÜ Dageron
• AS Merko Laod
• AS Olerex
• OÜ Glazmir
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 103.
10.Valimisjaoskonna moodustamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr
6.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Kolm aastat sotsiaal- ja hariduskomisjoni tööd
Lugupeetud Saue linna rahvas! Tahaksime teid tänada
usalduse eest, mida andsite
meile 3 aastat tagasi. Nüüd,
kus 3 aastat on möödumas, tahaksime meie, sotsiaal- ja hariduskomisjoni 5 liiget, teha
lühikese kokkuvõtte tehtud
tööst Saue linnas ning öelda,
need aastad on olnud töised ja
tulemusterohked.
Komisjoni tegevusvaldkonnaks on analüüsida ja kujundada Saue linna elanike tervishoiu, sotsiaalhoolduse- ning noorsoopoliitikat ja haridust. Nende
põhifunktsioonide täitmiseks on
komisjon tulnud kokku 26 korral. Volikogule on esitatud 9 eelnõud ja sellele lisaks mitmeid ettepanekuid linna elu ja eelarve
kujundamiseks.

Rõõmuga peame tõdema, et
tänu meeldivale ja konstruktiivsele koostööle linna volikogu ja
linnavalitsusega, on eelnõud ja
ettepanekud leidnud rakendamist. Erandiks osutus vaid üks
ettepanek, seoses maamaksuhinna tõusuga. Komisjon tegi ettepaneku kinnitada maamaksu
koefitsendiks 0,6, kuid kahjuks
antud ettepanekut ei kinnitatud.
Kui heidame pilgu Saue linna eelarve kujunemisele, siis tõdeme, et sotsiaalhoolekandele ja
haridusele on eraldatud 2002.
aastaks 41% linna eelarvest. Haridusele kuuluv artikkel on peaaegu kahekordistunud võrreldes
aastaga 2000. Vaadeldes sotsiaaltoetuste osa, näeme, et riiklik toimetulekutoetus on vähenenud, kuid Saue linna poolne sot-

siaaltoetuste artikkel on kasvanud ligi 30%. Loomulikult on
tulnud ette olukordi, kus oleks
toetustele tarvis veel lisa raha,
kuid see saaks toimuda ainult
mingi teise tegevuse arvelt. Kaaludes aga kulude artikleid, ei ole
olnud võimalik teha kärpeid teistelt tegevusvaldkondadelt ning
oleme sunnitud elama just selliselt nagu on.
Rahuloluga võime vaadata
projektile “ Kõik teed viivad kooli”, mille raames on Saue rahvas
saanud enda kasutusse uue aulakontsertsaali, võimla, ujula ja
peagi on valmimas uus raamatukogu.
Usun, et paljud on tundnud
puudust jalutamise, istumise
ning puhkamiskohast. Nüüd võime peagi leida meeldiva ja mu-

SAUE LINNAVALITSUS

SAUE LINNAVALITSUS

MÄÄRUS
Valimisjaoskonna moodustamine

TEATAB
19.august 2002 nr 6

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10,
Saue Linnavalitsus
määrab:
1. Moodustada Saue linna territooriumil üks valimisjaoskond nr 1.
2.Valimisjaoskonda kuulub Saue linn tervikuna.
3.Hääletamisruum valimiste päeval asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9.
4. Hääletamisruum eelhääletamisel ja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamisel
asub Saue Linnavalitsuses, Tule 7.
5.Määrus jõustub ajalehes Saue Sõna avaldamisest.
Andres Pajula
Linnapea

gava paiga Saue keskusesse rajatava pargi näol. Loodame, et
see on meeldiv koht lastele mängimiseks, emmedele vestlemiseks, memmedele puhkamiseks
ja noortele kohtumiseks. Ülaltoodust näeme, et ka põhilised
investeeringud on tehtud sotsiaalvaldkonda, see aga peaks
looma Saue linna veelgi kodusemaks ja meeldivamaks.
Loomulikult on teha veel palju, kuid nende tööde teostamise
usaldame järgmisele volikogule.
Seniks aga soovime teile kõigile
sotsiaal-ja hariduskomisjoni
poolt meeldivat suve lõppu, jõudu ning tervist algavaks töö- ja
õppeaastaks.
ERKI KULD
Sotsiaal-ja hariduskomisjoni
esimees

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Saue Linnavalitsus ning
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet on sõlmimas
kooostöölepingut, mille
kohaselt peale 15.septembrit saaks passide vahetamisega seotud dokumente esitada ka linnavalitsuse registripidajale.
Täiendav info järgmises
lehes.
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Ülevaade Saue Linnavolikogu linnavaraja ehituskomisjoni tööst perioodil
sügis 1999 – sügis 2002
Läbi on saamas järjekordne
kolmeaastane periood Saue
linna elus ning arengus ja
sügisel toimuvate kohalike
valimiste tõttu on saabunud
aeg teha kokkuvõtteid ning
heita pilk toimunule.
Millised olid siis kohe lõppevad kolm aastat? Kõike lühidalt kokku võttes võib öelda,
et äärmiselt töised. Saue linn on
viimastel aastatel tublisti ehitanud, mis on tehtud töö käegakatsutav pool, kuid samas on
tublisti korrastatud ka seadusandlust ehk on välja töötatud
uusi määrusi ning vastavalt elu
muutustele on kohendatud ja
muudetud juba varem kehtinuid. Kuid nüüd kõigest järjekorras.
Ehitus.
Möödunud kolme aasta jook-

sul on Sauel valminud kaks
uusehitust: kooli võimla ja ujula. Samas on vana võimla ümber ehitatud aulaks ning kooli
õppekorpusele ehitatud neljas
korrus Vastavalt arengukavale
on ellu viidud Saue tänavate asfalteerimine, millistest viimased said mustkatte veel sellel
suvel. Saue vanemasse eramupiirkonda ehitati vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Kogu selles protsessis on ehituskomisjoni liikmed nõu ja jõuga aktiivselt osalenud.
Seadusandlus.
Möödunud perioodil on komisjoni poolt läbi töötatud järgmiste Saue linna jaoks elutähtsate
määruste ning otsuste projektid:
- Saue linna põhimäärus
- Saue linna ehitusmäärus

-

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
- Saue linna jäätmekava
- Saue linna kohaliku tänavaregistri pidamise põhimäärus
Linnavara müük.
Komisjoni liikmed osalesid nii
AS Saue Thermo kui AS
Sauremi müügiprotsessi ettevalmistamisel ja edukal läbiviimisel.
Käesoleval hetkel on nimetatud
ettevõtted jätkanud oma tegevust eraettevõtetena.
Eeltoodu oli vaid põgus tagasivaade tehtud tööle. Kõige
rohkem on heameel selle üle,
et komisjon oli igati teotahteline, koostöövalmis ning iga
üleskerkinud probleemi lahen-

damisse suhtuti täie tõsidusega. Siinkohal tahakski tänada
tehtud töö eest komisjoni liikmeid Mati Uuesood, Raivo
Ojapõldu, Tõnis Lauda, Henn
Vaherit ja Gunnar Lambingut.
Usun, et tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes suudavad tõhusalt osaleda Saue linna juhtimises ning arendamises, elab
Sauel küllaga. Soovin, et sügisel valitav uus volikogu ning
selle komisjonid saavutaksid
omavahelise veelgi parema
koostöö ning et võetud kohustuste täitmiseks leiaks iga selle
liige vajaliku aja ning energia.
Lugupidamisega,
GEORG LUŽKOV
Linnavara- ja Ehituskomisjoni
esimees

Õiguse- ja kodanikukaitsekomisjoni
tööst
Saue Linnavolikogu õiguseja kodanikukaitsekomisjon
on 5-liikmeline. Esimeheks
valiti mind 2001.a. septembris, kui senine komisjoni esimees Alo Pormeister lahkus
volikogust seoses õppima
asumisega välismaale.
Õiguse- ja kodanikukaitsekomisjon on üks komisjonidest, kus enamus liikmetest (3)
ei ole volikogu liikmed. Komisjon on pidanud 19 koosolekut ja koosolekutel on arutatud
eelkõige õiguslikku analüüsi
vajavaid probleeme.

Tahaksin tänada asjalike
märkuste ja juriidiliste nõuannete eest komisjoni liiget Heete
Simmi. Kodanikukaitse poolt
on komisjonis esindanud Jüri
Pääsuke. Jekaterina Tikerpuu on komisjoni liikmete küsimustele andnud otsekohesed
vastused ja komisjonil on kerge teha otsuseid, kui probleemide tagamaad on selged. Komisjoni koosseis on tugev ja
distsiplineeritud, kuid kindlasti oleks komisjoni töö võinud
olla tõhusam, kui oleks rohkem
kasutatud oma õigust – kontrol-

lida ka volikogu poolt vastu
võetud otsuste täitmist. Komisjoni esimeeste vahetumine (3
aasta jooksul olen kolmas) on
kahtlemata komisjoni töö stabiilsusele oma mõju avaldanud.
Siiski on komisjon ära teinud
tubli töö linna põhimääruse väljatöötamisel, ehitusmääruse
analüüsimisel, linnavalitsuse ja
volikogu liikmete palgakorralduse aluste vastuvõtmisel, koolihaldusasutuse ja huvikeskuse
asutamise põhimääruste läbiarutamisel ja andnud asjatundliku hinnangu ka muudele vo-

likogus arutusel olnud õigusaktidele.
Olen volikogus kolmandat
koosseisu, osalenud haridus- ja
sotsiaalkomisjoni töös ja arvan,
et volikogu komisjonid töötaksid efektiivsemalt, kui nad ei
lahendaks ainult volikogu istungil antud ülesandeid, vaid
koostaksid ka oma tööplaani
igaks aastaks.
Soovin kõigile edaspidiseks
tegutsemistahet ja edu ettevõtmistes.
MARIKA ÕISPUU
Komisjoni esimees
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Veelkord Linnavalitsuse
kontrollimisest
Selle artikli otseseks ajendiks
on eelmises „Saue Sõnas“ ilmunud volikogu revisjonikomisjoni esimehe Raivo Ojapõllu artikkel „Mõtteid revisjonikomisjoni tööst“.
Mulle on sümpaatne hea kolleegi aus ülestunnistus, et revisjonikomisjon jõudis oma tööd
teha vaid pisteliselt, kuna ei
jätkunud aega ja oskusi. Küll
ei tee Raivo Ojapõld aga selget vahet auditeerimise ja revisjonikomisjoni töö vahel. Ilmselt on need mõisted segased
veel paljudele nii praeguses
volikogus kui ka linnavalitsuses. Seepärast kõigepealt mõned asjakohased selgitused.
Kõige üldisemalt ja populaarselt määratledes tähendab
auditeerimine raamatupidamise korrasoleku hindamist.
Kogu töö tehakse ära olemasolevat raamatupidamisdokumentatsiooni uurides. Kui dokumentatsioon on korras ja arved õiged, siis on ka raamatupidamisandmed usaldusväärsed ning asjad korras. Saue linnavalitsuse auditeerimine seda
just tähendas, telliti ju kõige
elementaarsem ja odavam audit
ning selle tulemuste põhjal väärib linnavalitsus kiitust. Märgin, et tellida võib igasuguseid
auditeid (nt keskkonnaudit, sisekontrolli süsteemi auditi jm).
Ka raamatupidamist võib auditeerida erinevatel eesmärkidel
ja põhjalikkusega.
Revisjonikomisjonil peaks
olema minimaalselt tegemist
raamatupidamisliku aruandlusega. Selle komisjoni tegevuse
tähtsaimaks osaks on volikogu
otsuste täitmise kontrollimine
ning vahe raamatupidamisauditiga on lausa põhimõtteline.
Oletame näiteks, et volikogu
otsustas asfalteerida teid ja tänavaid ning eraldas selleks teatud summa. Audiitor kontrollib, kas teede ja tänavate asfalteerimiseks kulutati ettenähtud
summa, kas ei esinenud ülekulu jms. Audiitor ei lähe kont-

rollima, kas teid ja tänavaid
üldse asfalteeriti või kui kvaliteetselt seda tehti.
Revisjonikomisjoni ülesanne on palju laiem ja sisulisem,
hinnata tuleb tulemust ja sellega seotud kulutusi. Asfalteerimise puhul näiteks:
1. Kas riigihankekonkurss
korraldati? Kas konkurss
korraldati ettenähtud protseduuri kohaselt? Kas konkursitingimused vastasid
linna huvidele?
2. Kas projekt koostati? Kas
projektlahendus vastas linna huvidele?
3. Kas tööde maht ja maksumus on vastavuses, so kas
ei ole üle makstud?
4. Kas tegelikult tehtud tööde maht ja kvaliteet vastavad tellitule ja kas tulemus
vastab riiklikult seatud
standarditele?
5. Kas linnavalitsus tagas
seaduses ettenähtud litsentseeritud omanikujärelevalve, kas see oli usaldusväärne?
Vastused nendele ja veel paljudele küsimustele peavad tooma selguse selles, kas linnavalitsus toimis kehtivate seaduste kohaselt, läbimõeldult ning
tagas parima tulemuse volikogu otsuse täitmisel. Samas on
see ka vastus küsimusele kas
maksumaksja raha kasutati sihipäraselt ja otstarbekalt.
Sedalaadi küsimuste esitamiseni ei ole Saue volikogus
veel jõutud. Väidan, et revisjonikomisjon ja võimuliit tegelikult ei teagi, millega ja kuidas selles vallas tuleks tegutseda. Sisuliselt tähendab see seda,
et möödunud kolme aasta jooksul kulutati 100 miljonit krooni raamatupidamislikult õiguspäraselt ja korrektselt dokumenteeritult, kuid kulutuste
sisu ja tulemuste seisukohalt
kontrollimatult.
Tegelikult ei ole ka auditeerimisega Saue linnas kõik korras. Linnavalitsuses 2001.a.

raamatupidamisaruande auditeerimisel selgus, et linnavaraamet jääb volikogu määratud
audiitori vaateväljast välja,
kuna temale määrab audiitori
linnavalitsus! Nii ei olegi volikogu määratud audiitorid linnavaraametit auditeerinud! Pean
seda tõsiseks seaduserikkumiseks. Ka revisjonikomisjon ei
jõudnud linnavaraametini.
Märkigem, et linnavaraameti
kaudu liiguvad kõige suuremad
rahad ja juba aastaid ilma volikogu sisulise kontrollita.
Eelnevast tulenevalt teeme
ettepaneku järgmises volikogus
rakendada revisjonikomisjoni
töös alljärgnevaid põhimõtteid:
1. Revisjonikomisjoni koosseisu, sh esimehe kandidatuuri esitab opositsioon, so
need linnavolinikud, kes ei
ole võimuliidus.
Sellega tagatakse kontrolli sõltumatus võimu teostajatest. Kontrollijad ei
peaks vastutama kontrolli
tulemuste, so võimalike
rikkumiste eest.
2. Volikogu kinnitab hiljemalt detsembris revisjonikomisjoni tööplaani järgmiseks aastaks.
Tööplaanis tuleb ette näha
tähtsamate tegevusalade
põhimõtteline kontrollimine ja komisjoni pidev, igakuine töö, mitte kord aastas nagu see senini on olnud.
3. Revisjonikomisjon annab
volikogule perioodiliselt
aru tehtud tööst.
Sellega saavad linnavolinikud sisulise pildi linnas toimuvast ning oskavad paremini kavandada edasist tegevust.
4. Revisjonikomisjonil on
oma eelarve, mis kulutatakse ekspertide palkamiseks.
Loomulikult ei saa linnavolinikud tunda linna tippametnikest paremini nende
tegevusvaldkondi. Loomu-

likult tuleb kasutada välisekspertide abi. Sellest saab
tõusta ainult tulu.
Revisjonikomisjoni tegevus
peaks olema lähedane siseaudiitori tegevusele mujal avalikus sektoris. Tegemist ei
peaks olema väiklase vigade
otsimisega, vaid arengule suunatud kontrolliga. Kontrollimistulemused peaksid aitama
edaspidi paremini tegutseda.
Loomulikult ei pea revisjonikomisjon kontrollima kõike ja
kõikjal. Eesmärk on selles, et
anda volikogule ja maksumaksjatele kindlustunne selles, et
raha on kulutatud efektiivselt ja
linnavalitsust võib usaldada.
KOSTEL GERNDORF
Keskerakond

Õnnitleme augustikuu
eakaid sünnipäevalapsi
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Harjumaa noored
Ungaris festivalil
9.-11.augustini toimus Ungaris, Szombathelys, VI rahvusvaheline puhkpilliorkestrite
festival. Eestit esindas Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, mille koosseisus võtsid
osa Saue Brass ning Saue
Muusikakooli jazzband.
Võõrustajaks olid Szombathely Noorte Puhkpilliorkester, kes 2001.a augustis Sauel
kontserdi andis ja Szombathely linna suhtekorraldaja
Eszter Villányi.
Kui üle aasta ettevalmistatud
kavaga Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester (edaspidi
HNPO) viimaks 7. augusti
hommikul reisi alustas, tundus
kõik liiga hea, et olla tõsi. Kuid
siiski: imeilusas bussis, hea tuju
ning huvitava teekonnaga sõit
läbi Ida-Euroopa võis alata.
Kaks ja pool päeva kestnud
bussireis viis meid läbi naabermaa Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ning lõpuks ka Ungari,
sest sihtkohaks olev Szombathely linnake asub Austria piiri vahetus läheduses. Läbisime
ka Budapesti, kus unustamatuks elamuseks kujunes peaväljak (Kangelaste väljak) kell 4
öösel. Saabunud Szombathelysse, anti meile paar tundi
puhkamiseks, peale mida suundusimegi festivali toimumiskohta, kus veel samal õhtul toimus bändi Jazz Beats kontsert,
mis kahjuks jäi küll lühikeseks,
ent siiski meeldejäävaks. Nauditi ka Szombathely bigbändi
ISIS mängu ning lihtsalt lõõgastuti peale väsitavat bussisõitu.
Järgmisel hommikul avati
festival ametlikult kõigi osalevate orkestrite ühise rongkäiguga mööda Szombathely linna
peatänavat keskväljakule, kus
toimus avakontsert ning peeti
kõne. HNPO kui ametlikult
Eestit esindava orkestri peadirigent Harry Illak sai austava

ülesande osaliseks dirigeerida
pala nimega “Stars and Stripes
Forever”. Juhtus ka äpardus,
nimelt ununes meil koju Eesti
lipp, abi saime aga kiiresti ning
rongkäigul lehvis juba Eesti
saatkonnast laenatud sini-mustvalge. Linnakese keskväljakul
mängisid koos orkestrid Ungarist, Austriast, Itaaliast ning
Eestist. Peale avatseremooniat
järgnesid pooletunnised kontserdid igalt koosseisult. Vastuvõtt oli ülimalt soe ning sõbralik. Festivali korraldajad märkisid ära väikeste auhindadega
noorima ja vanima festivalist
osavõtja. Noorimaks osavõtjaks oli Eestist, Saue Brassi 9aastane löökpillimängija, Holger Marjamaa, vanimaks osavõtjaks aga 81-aastane trompetimängija Itaaliast. Õhtu lõppes
ühismänguga ning jätkus peale
seda telgis ISIS bigbändiga.
Kolmanda päeva ehk siis
pühapäeva hommikul toimus
HNPO ning Saue muusikakooli
tähtsaim ülesastumine. Tänu
puhanud peadele ning heale
keskendumisele oli kontsert ka
meie edukaim. HNPO-d tunnustati kui festivali parimat
ning rõõmsameelsemat. Peale
orkestri astusid üles ka Kitarri
Trio, juhendajaks Iljo Toming,
kitarridel Laura Kivik, Sandra
Sepp ning Karl Kanter, kahest

kitarrist koosnev Flamenco
Guitars kus mängivad Iljo
Toming ning Indrek Kruusimaa, ning Jazz Beats , jällegi
Iljo Tominga juhendusel, kes
kõik said ülimalt sooja vastuvõtu osaliseks.
Veel samal päeval alustasime teekonda tagasi koju. Sõit
möödus suuremate viperusteta
ning plaanikohaselt. Pika ja väsitava bussisõidu tegid huvitavaks läbitud riikide ajaloo tutvustused, mille olid ettevalmistanud Rafael Amos ja Mai
Luht. Eestis olime teisipäeva
õhtul. Kuigi bussis valitses kergelt kurva alatooniga meeleolu,
olid kõik valmis avaldama rahulolu kogu reisi suhtes ning tugevat tunnustust Harry Illakule kui meie armsaimale dirigendile.
Jõudnud tagasi Sauele, mindi lahku juba uute plaanide
ning mõtetega võtta järgmisel
aastal sihtmärgiks kontsertreis
päikeselisse Hispaaniasse.
Suur-suur aitäh kõigile, kes
sõidu õnnestumisele kaasa aitasid! Eriti tahaksime tänada
Saue Muusikakooli ning
Kristiina Marjamaad, kes
kogu korraldamise oma õlule
võttis ning projekti elluviimise
nimel mitugi unetut ööd veetis.
ANNELI KÕRESSAAR

Suur tänu kõigile toetajatele:
Harjumaa Omavalitsuste Liidule,
Harjumaa Kultuurkapitali sihtgrupile,
Saue linna kultuurikomisjonile,
Harjumaa omavalitsustele,
Rahvakultuuri Arenduskeskusele,
Harju Maavalitsusele,
lastele ja dirigentidele,
tänu kelle sõit võimalikuks sai.
KRISTIINA MARJAMAA
Saue Muusikakooli direktor

Konkurss
“Saue linna
aasta
õpetaja
2002”
2001. a toimus esmakordselt
konkurss “Saue linna aasta
õpetaja” ning tiitli pälvisid
õpetajad Malle Liiv ja Elo
Marika Kongo. Käesoleval
aastal ootame argumenteeritud ettepanekuid “Saue linna aasta õpetaja 2002” kandidaatide kohta 13. septembriks Saue Linnavalitsuse haridus-ja sotsiaalametisse.
Konkursi tulemused tehakse
teatavaks 4. oktoobril.
Lisame meeldetuletuseks
konkursi korra põhipunktid:
2.1 Eesmärgiks on tunnustada
ja tähtsustada õpetaja rolli, tutvustada üldsusele haridustöötajaid (õpetajad, ringijuhid, treenerid jt), kes on pälvinud oma
õpilaste lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning kelle õpilased
on saavutanud häid teadmisi
õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja kes on
olnud piirkonna haridus- ja kultuurielu edendaja.
3.1 Kandidaate võivad esitada
õpilased, lapsevanemad, pedagoogide ühendused, kollektiivid, üksikisikud, haridusasutuste juhtkond, haridusasutuste
hoolekogu jne..
Kõik ettepanekud on teretulnud!
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Saue Huvikeskuses 2002/2003 õ. a.
RINGID ÕPILASTELE
MUUSIKA Puhkpilliorkester YAMAHA
10-18 a. Harry Illak
BRASS BAND
Plokkflöödi ansambel
6-10 a. Reet Jürgens
TANTS
Showtantsuansambel LAINELA 7-18 a. E.-M. Kongo
Võistlustants. Tantsuklubi STEP 7-10 a. Peeter Masing
KUNST
Kunstistuudio
Joonistamine, maalimine, voolim. 7-18 a. Reet Vester
TEATER Näitering
13-16 a. Allan Kress
TEHNIKA Lennumudelism
12-18 a. Arvi Polukainen
KEELED Inglise keel
Riigieksamiteks ettevalmistus
TEA Keeltekool
Inglise keel 1.-2. klassi õpilastele
Karin Tümanok
MÕTTEMÄNGUD Rendzu
8-18 a. Ants Soosõrv
Pikapäevaring
7-11 a. algklasside õpetajad
(sport, mängud, käeline tegevus)
SPORT
Algklasside spordiring
7-11 a. Enla Odamus
Tütarlaste korvpall
14.-18 a. Valdo Pilve
Poiste korvpall
15-18 a. Heiti Lumiste
Jalgpall
7-12 a. Valdis Toomast
Kergejõustik
10-15 a. Ulvi Tsarski
Orienteerumine
7-12 a. Edith Madalik
Ujumine
10-16 a.
Tennis
7-18 a. Ülo Vatsk
Aeroobika
13-15 a. Kädi Puhtvend
7-10 a.
Matkaring
8-12 a. Üllar Põld
Võrkpall
13-18a. Võrkpalliklubi
Korvpall
13-14 a. Korvpalliklubi
Karate
7-18 a. Rene Toome

RINGID TÄISKASVANUTELE
KUNST
Kunstistuudio
26. septembrist kell 18.00
Maalimine
kooli kunstiklassis Reet Vester
(portselani-, siidi-, klaasimaal)
Pisiplastika
MUUSIKA
Loodav Saue (nais-, mees-või sega-) koor 24. septembril kell 19.00
Saue lasteaia saalis
Rahvamuusika ansambel SAUE KÄGARA 2.oktoobrist kell 18.00
Saue Lasteaia saalis Harald Matvei
RAHVATANTS
Naisrahvatantsurühm SAUE KÄGARA
2. oktoobrist kell 20.00
Saue kooli saalis
Elena Kalbus
Naisrahvatantsurühm SAUE SIMMAJAD 1. oktoobrist kell 19.00
Saue lasteaia saalis Piret Kunts
Segarahvatantsurühm SAUE SIMMAJAD 1. oktoobrist kell 20.00
Saue lasteaia saalis Piret Kunts
Päevakeskse rahvatantsurühm VOKIRATAS 4. septembrist kell 17.00
Elena Kalbus
Saue Päevakeskuse saalis
SPORT
Aeroobika
T, N 20.00 Anu Riit
Võrkpall
E, N 18.00
Korvpall
L 13.30
KURSUSED (alates 16. eluaastas, toimuvad Saue koolist)
Inglise suhtluskeele kursus
30.09.2002-18.12.2002 TEA Keeltekool
Lilleseadekursus
24. septembrist 19:00 Made Kaares
Muusikateraapia
Dharma kursus
26. septembrist
Erik Arro
(filosoofia, astroloogia, feng-shui, mantra, müstika)
Liikumisteraapia (erinevad liikumise tüübid, okt.-dets.2002 Inge Tael
mõju emotsioonidele)
Seltskonnatants
okt.-dets.2002
Tantsuklubi Step

SEPTEMBRIS
Üritus

Aeg

Koht

Korraldaja

Ringidesse registreerimine 2.-5. septembrini kella
Huvikeskuse ringide
tutvustamine

5. september kell 18.00 kooli saalis

Koolialguse disko

6. septembril kell 18.00 kooli aulas

Saue jalgpalliturniir

14. - 15. september

Huvikeskus

12.00-18.00-ni Saue kooli ruumis 124

Saue seltside ja klubide 20. - 21. september
seminarlaager

Kohtumine ringijuhtidega

Huvikeskus

staadion

Jalgpalliklubi

Kloogal

Huvikeskus

5. septembril kell 18.00 kooli saalis
Info telefonidel 6595 009 ; GSM 052 34 339
email: sauehuvikeskus@hot.ee

Saue Koduloouurijate 23. septembril kell 17.00 kooli ruum 124 Huvikeskus
Klubi asutamine

PÄEVAKESKUSE ÜRITUSTE PLAAN
SEPTEMBER 2002
K

4.sept.

14.00

Kui helistad numbril 112 ...

E

9.sept.

11 – 15

Marati toodete müük

T

10.sept.

10.00

Ruth Alevi näituse ELU SALADUS avamine

K

11.sept.

15.00

Vabadusvõitlejate koosolek

N

12.sept.

14.00

Õpetlik jalutuskäik –

L

14.sept.

11.00

Loeng naiste ahistamisest

Lektor Maie Liiger Keila Kiirabist
Linnavalitsuses
tutvume erinevate koeratõugudega

Alates 16.septembrist

Laine Luigese maalide näitus

Päevakeskuses

K

15.00

Vesiaeroobika tervistavast mõjust

(Saue ujulas)
Kohtumine volikogu esimehe Rafael Amosega

18.sept.

K

25.sept.

14.00

Mis tehtud, mis teoksil.

R

27.sept.

16.00

Pensionäride klubi TAMMETÕRU
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SPORDIUUDISEID

Harjumaa omavalitsuste suvepäevad Keila-Joal
Kuna augustikuu on veel magus
puhkusteaeg, oli tegu, et tiimi
kokku saada. Olime juba peaaegu valmis seekordsetest võistlustest kõrvale jääma, kuid tänu
Valdis Toomastile ning Maie
Särakule, kes ei tahtnud kuuldagi minemata jätmisest ning
kes teistessegi entusiasmi süstisid ja kahtlejaid tulema veensid, pandi kokku järgmine esindus: Andres Pajula, Matti
Nappus, Villu Liiv, Valdis
Toomast, Inger Urva, Anneli
Ritsing, Maie Särak, Heli
Joon ja Gertrud Võsu.
15.augustil kogunesid Harjumaa omavalitsustöötajad Jõelähtme valda üheksandatele suvepäevadele. Üritus algas lühikese matkaga, mis viis üle Jägala joa esimesse võistluspaika.

Vastase kukutamine oli Saue trumpala.

Kõigepealt astusid võistlustulle volikogude esimehed ning
linnapead-vallavanemad, kes
võistlesid “vastase kukutamises”. See ala osutuski Saue parimaks – saavutati kiiduväärt

neljas koht. Järgnes mälumäng,
mis tõi 11.koha. Pealelõunal
võisteldi paralleelselt tänavakorvpallis ja petankis. Korvpallis jäime jagama 5.-8. kohta.
Õhtuses isetegevuskavas esita-

tud poeem Sauest tõi järjekordse 11.koha.
Teiseks päevaks oli Saue
võistkond kahanenud poole
võrra. Saue au kaitsesid Inger
Urva, Heli Joon ja Anneli Ritsing, kes olid kibedad petankikäed ning Valdis “Saue jalgpalliisa” Toomast. Kahekesi kahte vahetust jooksnud Heli ja
Anneli pingutusi kroonis tubli
8.koht. Kaks päeva kestnud
petankivõistluses saavutati
11.koht.
Kokkuvõttes võitis 17ne valla ja linna võistkondade konkurentsis Aegviidu vald, kes on
ka järgmiste suvespordimängude korraldaja. Teiseks jäid Kernu vald ja kolmandaks Kose
vald. Saue linn saavutas 9.koha
ning viimaseks jäi Loksa vald.

Kardisport

Karate
Noor vihane Saue karateka
Taavi Tarien saavutas Shukokai Karate maailmameistrivõistlustel Inglismaal, Birminghamis 4.koha.
PALJU ÕNNE!
Gertrud Võsu,
1.dan

Möödunud nädalavahetusel
toimusid Saku Suurhalli ümbruses Tallinna lahtised meistrivõistlused kardispordis. Saue
Gümnaasiumi Vc klassi õpilane Mihkel Selberg saavutas
seal vanuseklassis Raket (10-

:

14 aastased) neljanda koha.

Taavi Tarien (vasakul)
Shukokai Karate MM-il Birminghamis, Inglismaal.

Õpilaste toitlustamisest
Soovime ilusat algavat kooliaastat kõigile lastele ja lastevanematele. Loodame, et tänu ilusale suvele on kõik saanud hästi
puhata.
Saue Gümnaasiumi söökla
alustab toitlustamist 5ndal septembril. Septembrikuu toiduraha (252 krooni) palume tasuda Reaalkooli Teeninduse OÜ
arvele Hansapanka (kood 767)
a/a nr. 221018424457. Selgitu-

se osas palume kindlasti välja
tuua lapse(laste) nimed ja
klass. Palume teha makse
3.septembriks 2002.a. Sularahas saab maksta kooli sööklas
2. ja 3.septembril kell 7.3010.00. Palume kindlasti registreerida ka see laps sööjaks ülaltoodud aegadel, kes septembrikuus süüa soovib, kuid kellel
ei ole võimalik õigeaegselt toiduraha tasuda. Kes 3ndaks

septembriks pole oma söögisoovist teada andnud, teda
septembris ei toitlustata.
Teadmiseks 1.-4.klassi laste
vanematele!
Uuel kooliaastal kaetakse kõigi 1.-4. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 10.- krooni riigieelarvelistest vahenditest.
Kuna Saue Gümnaasiumis on
koolilõuna maksumus päevas

14.- krooni, tuleks vanemal
juurde maksta 4.- krooni päevas. Septembrikuus on 18 toidupäeva ja juurdemaksu summa kuus seega 72.- krooni.
Söökla telefon on 6596 068.
Küsimuste ja ettepanekute korral saab helistada ka telefonidel 6992 039 või 051 04 170
(söökla juhataja Margit Martinson).
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TÄHELEPANU KOOLIÕPILASED
Saue Linnavalitsus väljastab alates 26.08.2002 uueks õppeaastaks
sõidukaarte bussiliinile nr 190 ja elektrirongile.Taotlejatel kaasa
võtta foto ja õpilaspilet või koolitõend.
Sõidusoodustused bussiliinile nr 190 väljastatakse
alljärgnevalt:
1. põhikooli õpilastele tasuta kaart
2. gümnaasiumi ja üliõpilastele sooduskaart
Elektrirongi tasuta kaart väljastatakse:
1. Saue-Tallinna rongiliinil gümnaasiumides, vene koolides ja
Sauel puuduvate huvikoolide õpilastele
2. Saue-Keila rongiliinil kõigile Keilas õppivatele põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilastele ja Sauel puuduvate huvikoolide
õpilastele
Saue Linnavalitsuse vastuvõtuajad on E 8-18, N 8-17,
lõuna 12-12.45. Info 6790 174.
NB! Õpilased, kelle vanemad või üks vanematest ei ole Saue linna
elanike registris registreerinud, ei ole õigust saada sõidusoodustusi.

Saue Muusikakooli
aktus
3.septembril
kell 18.00
Saue Gümnaasiumi
aulas.
Saue Muusikakooli
juhtkond ja õpetajad
soovivad kõigile
armsatele muusikutele
rõõmsat kooliaasta
algust.
Kristiina Marjamaa

Koolialguse disko
DJ Ivar Järvela
6. septembril kell
18.00 kooli saalis
Pilet 25 krooni
Mälestame oma esimest
presidenti
UUNO TAMME
ja tunneme südamest kaasa
Ainole perega
Klubi “Tammetõru”
Mälestame unustamatut
UNO TAMME
ja avaldame siirast
kaastunnet lähedastele
Sõbrad Päevakeskusest
Meie siiras kaastunne
Janno Hellele armsa
ISA
kaotuse puhul
Töökaaslased
Saue Perejuuksurist

SAUE MUUSIKAKOOL
ootame laulma
4-6 aastaseid poisse
Saue poistekoori
ettevalmistuskoori.
Saame kokku
kolmapäeval 11.septembril
KELL 16.00
SAUE LASTEAIA
SALONGIS
Info ja registreerimine:
GSM 052 25 359
Elviira Alamaa

NB!
Alates 2.septembrist
alustab Saue Päevakeskus
taas eakatele ja
vähekindlustatud
elanikele sooja toidu
pakkumist igal teisipäeval
ja neljapäeval 12-13.
Soovijatel palun
registreerida Saue
Päevakeskuses või
telefonil 6 595 070.
SHUKOKAI karate
treeningud
Teisipäeval kell 18.00-19.00
Neljapäeval kell 18.00-19.00
Treener sensei Rene Toome,
4.dan.
Aeroobika!
Saue Gümnaasiumis
T 20.00-21.00
N 20.00.-21.00
Alustame 3.septembril
Treener Anu Riit
Tel: 6709 740,
GSM: 050 94 796

Saue Jalgpalliklubi
korraldamisel
Saue linna meistrivõistlused
jalgpallis
14. ja 15. septembril
algusega kell 10.00
kooli staadionil
VÕISTLUSKLASSID
TÄISKASVANUD (firmad,
segavõistkonnad jt)
NOORED
• 1987.-1989 sündinud
poisid, tüdrukud
• 1990.-1992 sündinud
Informatsioon ja
eelregistreerimine telefonil
050 50 194, Valdis Toomast.

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.
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.

AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja maitseainete tootmise ja
müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte,
mis alustas oma tegevust Sauel 1992.a. ja on
praeguseks jõudnud Eesti suurimate toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina, Valgevene, Venemaa.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust.
Seoses tootmise kasvuga vajame
MAITSEAINESEGUDE SEGAJAT,
kelle töö ülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine ning ettevõtte sisene tooraine ja materjalide transportimine.
EELDAME
•
valmisolekut tööks mitmes vahetuses,
•
täpsust ja vastutustunnet,
•
soovi õppida ja omandada uusi oskusi.
KASUKS TULEB
•
töökogemus toiduainetetööstuses,
•
tõstukijuhi tunnistus,
•
arvuti kasutamise oskus,
•
soome keele oskus.
PAKUME
•
motiveerivat töökeskkonda,
•
koolitust,
•
palka vastavuses töötulemustega.
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või
e-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.fi märgusõnaga “Maitseainete
segaja ”.

Vajatakse tallimeest
Osalise tööajaga
Ratsaspordikompleksis
Sauel, Vanamõisa külas
Tel: 051 59 151. Tiina.
Otsitakse lapsehoidjat
1.a. poisile.
Tööpäevadel
kella 8.00.-17.00.-ni
Info telefonidel: 052 16 689 ja
051 51 443.

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

