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Tervitan lugupeetud Saue
linnakodanikke

Soovin teile südamest ilusat jõuluaega ja
meeleolukat aastalõppu. Saue on meie kodulinn. Jõulud kui ootuste ning rahu aeg
peaks olema mõnus just lähedaste inimeste, oma pere keskel. Soovin, et jõuluvana
tooks kõikidele sauekatele just need kingid, mida olete oodanud. Soovin kõikidele hingerahu ja turvalisust, kuigi tänases
karmis maailmas on seda aina raskem saavutada. Enne aastavahetust andsin kuuele
tublile Saue perele pidulikus õhkkonnas
uute linnakodanike sünnitunnistused. Soovin maimukestele tervist ja kiiret sirgumist.
Tahaks loota, et 2003. aastal sünnib meie
linna veelgi rohkem lapsi. Siis on meil kõi-

gil sügavam mõte pingutada parema tuleviku nimel, sest on, kellele huvides tööd
teha. Kinnitan, et Saue Linnavalitsus püüab
omalt poolt pingutada, et teil oleks Sauel
mõnus ja turvaline elada. Oleme linnavalitsuses kujundamas mõttemalli, et linnavalitsus on eelkõige teenindusasutus, mitte aga sõnasõnalt võetav valitsemisasutus.
Kohaliku elu korraldamine ei ole sama mis
valitsemine. Kui meile meeldib üheskoos
Sauel hästi hakkama saada, siis peame just
rääkima linnakodaniku teenindamisest.
Täna küsin endalt, kuidas peaks välja
nägema meie linna 10. aastapäev. Möödub
ju 25. augustil 2003 kümme aastat Saue
linna ametlikust asutamisest. Linnavalitsus
ootab kõiki ettepanekuid, kuidas seda
sündmust vääriliselt tähistada. Muuhulgas
tahaks väga, et selleks ajaks oleks Saue
Gümnaasiumi söökla remonditud euronõuetele vastavalt. Remondi me kindlasti
teeme, kui kiiresti aga lõpetame, on aga
iseasi. Linna eelarve on napp arvestades
Saue kõiki vajadusi. Kindlasti tahaksime,
et juubeliks oleks meil uus jalgpallistaadion, kuid ilmselt suudame vaid alustada
projekteerimisega. Juubeliaastal pöörame
kindlasti erilist tähelepanu Saue heakorrale. Meie linn väärib kvaliteetset hooldamist. Valimistele minnes lubasime lasteaia
juurdeehitust, turvalisuse tõstmist, kõnniteede ehitamist. Seda kõike peame silmas.
Saue linnas kui ka selle ümber Saue vallas
käib elamuehitus. Seda protsessi soodustame jätkuvalt, kuid samas tähendab see
uute koolilaste tulekut Saue kooli. Hädasti

oleks ruumikitsikuses vaevlevale gümnaasiumile vaja põhikooli uut hoonet. Tahaks
kõigest hingest, et need asjad oleksid 2003.
aastal olemas.
Paraku peab poliitik olema realist ja
andma vaid täidetavaid lubadusi. Keskerakonna valimisprogramm on kavandatud
kolmeks aastaks, seda pole võimalik täita
ühe aastaga. Üheks tähtsamaks peame inimeste elutingimuste parandamist. Soovime toetada ühistuid, seepärast korraldame
alustavatele ühistutele toetuse maksmise
1000 krooni ulatuses registreerimistoetusena. Teisalt jäi lubamatult venima raamatukogu remondi lõpetamine. Täna võime
linnarahvale öelda, et vähemasti 2003. aasta koolivaheaja viimased päevad saab Saue
laps, aga ka kõik sauekad, veeta renoveeritud raamatukogus. Raamatukogu töötajad
on tehtuga rahul ja loodetavasti ka linnakodanikud. Lehe ilmumise ajaks pannakse juba raamatuid uutele riiulitele. Loomulikult on raamatukogu mõeldud kõikidele,
kuid lapsi mainisin seepärast, et nemad on
Saue tuleviku kujundajad. Rahvastikuandmed kinnitavad, et Saue 5335 elanikust on
kuni 17aastaseid inimesi enam kui 1300.
Kindlasti annavad oma laste heaks kõik
nende vanemad, meie tahame teile selles
toeks olla. Sestap soovin kõikidele Saue
elanikele tervist, tarmukust ja kordaminekuid uuel, 2003. aastal. Õnne ja edu, head
kaaslinlased!
Lugupidamisega Jaan Moks,
Teie linnapea

Linnaeelarve arutelu ei põhjustanud suuri erimeelsusi
Saue Linnavalitsuse erakorralisel istungil
4. detsembril arutati linnavolikogu määruse eelnõu “Saue linna 2003. aasta eelarve”. Otsustati linna eelarve mahus 38,4 mln
krooni saata volikogu 19. detsembril toimuvale istungile. Arutelu käigus ütles linnapea Jaan Moks, et järgmise aasta üheks
prioriteediks on kindlasti Saue Gümnaa-

siumi söökla renoveerimine euronõuetele
vastavaks. Suuri investeeringuid rohkem
planeerida on raske, kuivõrd linna laenukoormus on suur seoses ujula ehituseks
võetud laenu tagasimaksmisega. Sõltuvalt
Euroopa Liidu struktuurifondidest saadava võimaliku abiga on Moksi sõnul ülioluline lasteaia juurdeehituse alustamine. Sel-

lel aastal on linnapea sõidelnud pidevalt
ehitajaga firmast Renover Ehitus, et enam
kui kaks kuud ehitustähtajast üle läinud
Saue raamatukogu renoveerimine lõpetada. Istungil oli arutusel ka Saue Linnavolikogu määruse eelnõu Saue linna heakorra eeskirja kehtestamine III lugemine. Eeskiri saadeti samuti volikokku.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Mõned ebamugavad küsimused
Inimesi huvitavad mitmed olulised küsimused, kuid tihti keegi täpselt ei tea asjaolusid, arutatakse kontrollimata faktide üle.
Pole aega ja võimalusi täpsustamiseks. Tulevad kuulujutud. Asjade selgitamiseks
saab kohalik leht kaasa aidata. Toimetus
on väike ja võimalused piiratud, kuid Teie
abiga, head lugejad, saame rohkem selgust.
Tänan südamest kahjuks tundmatuid lapsevanemaid, kes juhtisid tähelepanu traagilisele sündmusele Sauel. Kahjuks pole
Saue erand, traagilisi elust lahkumisi juhtub Tallinnas, Sindis jm. Vastame õhus rippuvatele küsimustele tänases lehes niipalju kui võimalik. Teisalt peab leht kaitsma
oma infoallikaid, samuti seisma surnud
noore inimese omaste privaatsuse kaitsel.
Ja veel. Ühel kokkusaamisel küsis linnakodanik: “Miks on nii, et volikogu revisjonikomisjonis on ainult võimulolijad?”. Laupäeval on linnapea ja volikogu
esimehe vastuvõtt silmapaistnud sauelastele. Omavahel arutatakse, et miks ikka
kutsuti inimesi üksikult, peaks ju abikaasadega ja pidu peaks pikem olema. Ja veel:
raamatukogu pidi avatama kolm kuud tagasi, kas see jääbki suletuks. Alustame rõõmustavamast. Nimelt lehe ilmumise ajal,
panevad raamatukogutöötajad uutele riiulitele raamatuid, paigaldatakse arvuteid ja
mööblit, tehakse korrastustöid. Pärast remonti on ikka segadust ja lugejate vastuvõtuks ollakse valmis uue aasta algusest.
Nüüd volikogust. Praegu on tõepoolest
revisjonikomisjonis vaid võimul oleva
fraktsiooni Liit liikmed Henn Vaher (esimees), Ülo Vatsk ja Rainer Šternfeld. Tavaliselt kuulub revisjonikomisjoni juhtimine opositsiooni ülesannete hulka. Mõistagi tahab linna juhtiv fraktsioon Liit asju demokraatlikult ajada ja on sõnaselgelt lubanud, et revisjonikomisjonis tulevad muutused opositsiooni kasuks kevadel. Enne
on aga tingimata tarvis korraldada eelmise
Saue Linnavalitsuse raamatupidamise
auditeerimine. Kindlasti peab auditi tulemused läbi vaatama ka revisjonikomisjon.
Oleks äärmiselt tobe, kui eelmise võimuliidu tegemisi hakkaksid kontrollima praeguseks opositsiooni asunud endiste võimurite esindajad. Kits kärneriks ei sobi.
Saue linna elu muudavad paremaks
väga paljud tarmukad inimesed. Linnapea
ja volikogu esimees tahavad kutsuda võimalikult paljusid aastalõpu vastuvõtule.
Sisuliselt on see pidulik töökohtumine, kus
teenekatele tehakse tänukummardus. Kena
oleks pereliikmed kaasa paluda, kuid siis
jääks kõrvale ohtralt neid, keda samuti tehtu eest tänada. Maksumaksja raha eest ei
tohi teha põhjendamatuid kulutusi. Otsustasime teha sel aastal tagasihoidliku vastuvõtu. Igal juhul on tänane leht selle aasta
viimane ja sel puhul – ilusat jõulu ja meeleolukat aastavahetust.
Juhan Hindov
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Saue linnavalitsuses
toimus beebiball
9
Saue vastsed
kodanikud (vasakult) Hanna-Liisa,
Ralf Marcus,
Karoliina, Kaili,
Kätlin on emmede
süles. Teises reas
on isa süles Helen.

Saue linnapea Jaan Moks andis reedel, 6.
detsembril seitsmele vastsündinud Saue linnakodanikule kätte sünnitunnistused. Täpsemini, kuue perekonna linnakodanikud
olid dokumendi vastuvõtmise hetkel oma
vanemate süles. Verinoored 5 tüdrukut ja 2
poissi olid tublid, ei nutnud ja vaatasid suuril silmil linnapead. Seitse last ja kuus peret tähendab, et Palumetsade peres sündisid kaksikud Helen ja Heigo. Veel üks vastsündinud poistest nimeks Ralf Marcus, tüdrukud aga Hanna-Liisa, Karoliina, Kaili,
Kätlin. Linnapea tervitas õnnelikke vanemaid, soovides lastele tervist ja kiiret kasvamist Sauel. Jaan Moksi sõnul on tore, et
Saue linn nõnda jõudsalt kasvab ja loodetavasti ületatakse eelmisel aastal 50 noorkodaniku ilmaletuleku piirarvu Sauel.
Sel aastal on Saue linnas sündinud 23
poissi ja 23 tüdrukut, täpipealt sama palju

kui eelmisel aastal samal perioodil. 2001.
aasta lõpuks oli Sauel uusi linnakodanikke
50. Linnasekretäri asetäitja Maie Matsiselts
lausus vastuvõtul, et loodetavasti ei jää laste
sündide poolest 2002. aasta Saue linnale
eelmisest kehvemaks. Traditsioonilisest beebiballist võtsid osa linnavalitsuse liikmed ja
külalised. Eakate sauekate Päevakeskuse käsitööringi poolt andis igale pisikesele linnakodanikule lapiteki Helmi Aulik. Oma linnakaaslastele laulsid lasteaia Midrimaa ansambli tüdrukud, andes sellega ühtlasi vihje
vastsündinud kaaslinlastele, et neid oodatakse peatselt mänguseltsilisteks. Pitsballi lõpetas ühine tordisöömine, mille käigus kõik
külalised magusat suhu said, kuid peo põhjustanud asjaosalised pidid leppima vaid lutipudeliga.
Juhan Hindov

Saue eramus
plahvatas lõhkekeha

Jõulupühade ajal on
kõik elektrirongid
soodusrongid

5.detsembri hommikul kell 04.03 saabus
Falck Eesti juhtimiskeskusesse sissetungihäire Sauel Tõkke 32 eramust. Kahe minutiga sündmuskohale jõudnud patrullekipaaž
teatas juhtimiskeskusele, et plahvatas lõhkekeha, mis oli pandud esimese korruse
akna ja selle trellide vahele. Samal päeval
teatas uudisteagentuur BNS viitega politseiallikatele, et tundmatu kurjategija viskas
neljapäeval kella 4.05 ajal Harjumaal Sauel
eramusse lõhkekeha. Inimesed plahvatuses
vigastada ei saanud.
Plahvatusest informeeriti politseid ja
päästeteenistust. Kuna teisel korrusel maganud pererahvas plahvatuses viga ei saanud, siis kiirabi välja ei kutsutud. Plahvatuse tagajärjel purunesid Tõkke tänaval asuva eramu aknad ja uksed, teatas BNS-ile
politseiameti pressiesindaja. Plahvatuse
asjaolude selgitamisega tegeleb edasi politsei. Tänaseks on uurimine läinud üle
KaPo kätesse.
Sirje Piirsoo
Falck Eesti infojuht

Jõulupühade ajal, 25. ja 26. detsembril, on
kõik Elektriraudtee AS rongid soodusrongideks, kus üksikpilet maksab sõltumata
marsruudist ja sõidupikkusest 6 krooni.
Soodusrongides kehtivad ka kõik Elektriraudtee AS kuukaardid, ühiskaardid ja perioodikaardid. Aasta jooksul on reisijad
mitmel korral soovinud, et soodusronge
oleks rohkem.
Jõulud on teadupärast soovide täitmise
aeg. Igapäevasele 12 soodusrongile lisandub siis veel 65 rongi. Sarnase projekti tegi
Elektriraudtee AS ka möödunud aastal. Siis
oli ühel jõulupäeval sõitmine elektrirongides tasuta. Sel aastal otsustas Elektriraudtee AS kasutada kõikidele reisijate kehtivad sooduspiletid, mida eelmisel aastal veel
polnud, ning pakkuda odavamat sõitu ühe
asemel kahel päeval.
Rein Riisalu
Elektriraudtee AS
juhatuse liige
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Mõtteid volikogu tööst
Aasta 2002 on jäämas ajalooannaalidesse, algamas on uus,
2003. aasta. Käes on jõulukuu
ning paslik seetõttu heita pilk
nii selja taha kui lähitulevikku.
Kindlasti on üheks enim sauelaste tähelepanu mööduval aastal köitnud sündmuseks linnavolikogu valimised. Asjaosalistele algas ettevalmistustöö juba
kevadel, et kulmineeruda oktoobris. Oktoobrikuu viimaseks päevaks olid võimuliidu
loonud Res Publica, Keskerakonna, Isamaliidu ning VL
Saue Kodukoht esindajad.
Koalitsioon valis enda hulgast
volikogu esimehe, aseesimehed, linnapea ning moodustas
volikogus 9-liikmelise fraktsiooni Liit. Usun, et 2 aseesimeest 17-liikmelise volikogu
kohta on piisav, sest kasvanud
on nii volikogu liikmete arv kui
ka töökoormus ning vastutus.
Oleme uuel viisil käima
pannud ka volikogu komisjonid
– moodustatud on 7 komisjoni, mis kõik, v. a. revisjonikomisjon, on 7-liikmelised. Ühegi komisjoni koosseisu ei kuulu linnavalitsuse liikmeid või

linnavalitsuse ametnikke. See
vastab paremini demokraatia
tavadele ning aitab vältida huvide konflikti. Linnavalitsuse
inimesed löövad komisjonide
töös kaasa edaspidi ekspertide
ning nõunikena. Loodetavasti
mõistab ka opositsioon oma
rolli väärtust ja väärikust, ega
hakka lõhkuva ja valimatu kriitikaga võimuliidu tööd häirima.
Ülesehitav ning asjatundlik
kriitika on aga alati teretulnud.
Kindlasti ei kavatse uus
võimuliit opositsiooni suhtes
käituda hoolimatult nagu tegi
seda eelmise volikogu koosseisu enamus - VL Sauel on arvestatav esindus pea kõigis volikogu komisjonides. Minu arvates on sellise koosseisuga
võimuliit Saue ajaloos enneolematu. Ta kätkeb endas suurt
potentsiaali konstruktiivseks
koostööks ja esindab kõige erinevamate valijate huve. Eesti
lähiajalugu on korduvalt näidanud, et absoluutsed võimuliidud stagneeruvad kiirelt.
Meie loodame, et erivärviline
ning erinevate huvidega arvestama pidav võimuliit on kogu

eelseisva võimuperioodi vältel
töökorras vahend demokraatlike jõudude käes Saue linna
arenguks.
Ja linna huvides seisab ees
väga palju tööd – nimetagem
siinkohal nii lähiaja töid nagu
koolisöökla euronõuetele vastavaks muutmist, lasteaiale ruumide juurderajamist, väljakut
meie linna jalgpalluritele, kinnisvaraarenduse soodustamist,
Saue keskuse planeeringu algatamist. Need on vaid üksikud,
suuremad projektid. Linna toetuseta ei jää ka ükski tähelepanu vajav vanur või õppur, alles
hiljuti pikendas Saue linnavalitsus lepingut bussivedajaga, et
jätkata soodustusi sõitjatele, liinile pannakse elanike soovil
juurde ka täiendav peatus. Üks
teema, millega kindlasti tegelema peab, on linnale võetud
laenu refinantseerimine –
1999.aastal ülilühikeseks ajaks
(5-ks aastaks) võetud ülisuur
laen (20 miljonit krooni) vajab
pikendamist ja selle tingimused
leevendamist.
Kokkuvõtteks – selja taha
jääb ärev ning erinevatest pin-

getest tulvil 2002 aasta. Lootkem et uus, 2003, tuleb ülesehitav, töisem, palju rõõmu ja
rahulolu pakkuv nii Saue linna
elanikele kui volikogule ning et
aasta pärast kirjutades saame
juba rääkida äratehtust. Rahulikke jõule, ilusat aastalõppu
ning toimekat uut aastat soovides,
Ero Liivik
volikogu esimees

Linnavalitsus arutas linnavara asju ja autasustamist
Linnavalitsuse 20.istung toimus 13.detsembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Tänukirjaga autasustamine.
Linnale osutatud teenete eest
autasustati tänukirjaga:
* Kalev Israel – töö eest rahvatantsuürituste eestvedamisel;
* Edith Madalik – aasta spordientusiast;
* Lya Uuvits – kauaaegse ja
kohusetundliku töö eest lasteaias;
* Marko Koidu – koostöö eest;
* Sirje Tuus – Saue Koolihaldusasutuse toimeka juhtimise
eest;
* Erna Gerndorf – töö eest
noorte töölaagri korraldamisel;
* Inger Urva – Kauni Kodu
konkursi läbiviimise eest;
* Elektriraudtee AS- meeldiva
ja asjaliku koostöö eest;
* Reigo Ilu – asjaliku koostöö

eest heakorra ja elamute hooldustöödel.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 172.
2.Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “ Linnavara rendile
andmine”.
3.Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Kütise 5-10 korteriomandi võõrandamine avalikul
enampakkumisel”. Enne istungit laekunus kodaniku asjakohane avaldus ja linnavalitsus
otsustas eelnõu täiendavaks
arutamiseks tagasi võtta.
4.Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Saue Linnavolikogu
13.06.2002 otsuse nr 151 kehtetuks tunnistamine”.
5.Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “ Saue linna ametiasutuste struktuuri, koosseisude
ja ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine”.
6.Saue Linnavolikogu mää-

ruse eelnõu “10.06.1999.a
määruse nr 56 “Majanduslike huvide deklaratsioonide
esitamise kord” täpsustamine.
7.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “Bussiliinil nr
190 ja elektriraudteel sõidusoodustuste kehtestamine”.
Volikogu otsuste ja määruste
eelnõud ( va p 3) suunati detsembrikuu volikogusse.
8.Sotsiaaltoetused. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 173.
9.Lastehoiutoetused.
Maksti välja 2002.a IV kvartali lastehoiutoetused summas
119 480 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 174.
10. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisluba väljastati: OÜle
Novaland, FIEle Riina Allik,
FIEle Margit Leetmaa, Saue

Noortekeskusele ja OÜle Pidulaud.
Jõulukuuskede müügiks väljastati kauplemisload: Arlo
Liira’le ja Lembit Puusild’ile
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 175.
11.Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Alkohoolse joogi müügiluba
väljastati OÜle Pidulaud.
Peale registreerimisandmete
saamist riiklike erinõuetega tegelevate ettevõtjate registrist
teeb linnasekretär kauplemisloale alkohoolse joogi jaemüüki lubava märke
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 176.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

4

MAJANDUS

21. detsember 2002

Saue Ettevõtete Liit: meenutab
möödunut ja vaatab tulevikku
Saue Ettevõtete Liidu (SEL) kui
Saue ettevõtteid ühendava organisatsiooni seisukohalt oli lõppev 2002. aasta üsna töine ja
jääb meelde vast kahe sündmuse poolest. Esiteks: SEL märkis
ära südasuvel ilma suurema kisa
ja kärata oma organisatsiooni 10.
aastapäeva. Saue linnas jäi see
paraku märkamata, kuid seda
enam oli pidulikkust tunda traditsioonilisel kokkutulekul Läänemaal Topu lähistel. Koos pereliikmetega küündis osalejate
arv juba 80 inimeseni. Teiseks:
SEL valis uue juhatuse järgnevaks kolmeks aastaks. Uues, 6
liikmelises juhatuses, on 4 uut
liiget. Loodame, et toimunud
muutus mõjutab positiivselt
SEL-i tegevust, sest vastsetel
tegijatel on ka uusi ja värskeid
mõtteid, mis aitavad Saue ettevõtluse arengule kaasa.
Milliseid plaane teeb SEL aastaks 2003?
Esimene tõuge Saue ettevõtjate

Harry Pajundi juhatab ASi
EuroKraft ja veab sellest aastast alates ka Saue Ettevõtete Liitu.

tööde ja tegemiste planeerimiseks saadi juba korralisel aastakoosolekul Toilas, kus küllaltki
avameelselt arutleti tehtu üle
ning jõuti järeldusele, et SEL
saab olla nii tugev ja töövõimeline, kui seda suudavad ja taha-

vad teha ettevõtted, kes sellesse
kuuluvad.
Teise suunise andis kohalike valimiste toimumine ning
valimiste tulemused. Kuna uude
volikogusse kuulub mitme Saue
ettevõtte juhatusse või omanike
ringi kuuluvaid inimesi, siis tekkis koheselt võimalus leida ühiseid huvipunkte Saue linna ja
Saue ettevõtete vahel. Miks ei
võiks linn ära kasutada seda
tootmise ja kaubanduse alast
oskusteavet, mida Saue ettevõtted omavad. Teisalt võivad ettevõtted linnale pakkuda seda,
mida nad oskavad ja toodavad.
Esimese positiivse märgina sellest vallast oli SEL-i juhatuse
kohtumine uue linnapea Jaan
Moksi ja volikogu esimehe Ero
Liivikuga.
SEL andis linnavalitsusele
üle ettepanekud koostöö kohta
erinevates valdkondades. Kui
linnavalitsus on need ettepanekud läbi vaadanud ja selgitanud

välja linna ning ettevõtjate huvide ühisosa, siis on plaanis juba
kohtumine SEL-i laiendatud
koosolekul. Loodetavasti saab
see toimuma uue aasta jaanuaris.
Kolmanda suunana võttis
uus juhatus vastu otsuse, et organisatsiooni tugevdamiseks tuleb kaasata veel neid Saue firmasid, kellel on Saue linnas ettevõtluskeskkonna arendamise
vastu huvi. Iga Sauel loodud töökoht kujundab soodsa pinnase ka
Saue elanike arvu kasvuks. Samas on tugeva organisatsiooni
aluseks ka tugevad ettevõtted ja
tegusad ettevõtjad.
Plaane on veel mitmeid, kuid
las jääda ka midagi uude aastasse avastamiseks. Kindlasti aga
meeldivat aasta lõppu kõikidele
Saue elanikele ning Saue ettevõtjatele.
Harry Pajundi
SEL-i juhatuse esimees

Sami arendab metallitöö kultuuri
AS Sami on Saue masinaehitus
ettevõte, mis on kaks korda olnud Eesti ettevõtete TOP 50
sees. Juhatuse esimees Uuto
Jugala (56) näitab auhinnariiulit, kus teiste seas torkab silma
Ettevõtluse Auhind 2001, mis
antud viie edukama ettevõtte
auhinna kategoorias. “Kaasaegne metallitöötlemine tähendab eelkõige metall-lehe lõikamist, painutamist ja keevitamist,” selgitab Uuto Jugala ja
lisab, et seda kõike ASis Sami
perfektselt osatakse. Sami peamine toodang on väikelaadurid,
mida valmistatakse koostöös
Soome firmaga Avant Tecno
Oy. Sealt tuleb pisitraktor-laaduri veermik, kõik hüdraulikal
töötavad liidesed ja erinevad
laadurite variandid valmistatakse Samis. Laadurite ja liideste variante on ligi 50 – kopad, harjad, kettlõikurid, niidukid, kaevurid ja muud.
Pooled Sami 70 töötajast
on Saue elanikud. Hea meelega nähakse ettevõttes omakandi mehi, näiteks uue plasmalõike pingi peal töötama. Paraku
pole aga sobiva kvalifikatsioo-

niga mehi koha pealt võtta. Ettevõttes on 58 töölist. Eesti
Põllumajanduse Akadeemias
enseneri hariduse saanud juhatuse esimees Uuto Jugala lävib
oma argitöös peamiselt müügi, tehnika-, tootmis- ja finantsdirektoriga. Viimane on abikaasa Tiina. Kuivõrd poeg Gert
on ettevõtte müügidirektor, samas ka ettevõtte nõukogu esimees, siis tuleb Samit lugeda
tugevaks perefirmaks. Firma
2001. aasta käive oli üle 60 mln
krooni, kasum oli Jugala sõnul
“rahuldav”. Muuseas, ettevõtte oma linna tundest niipalju,
et kogu firma ligi 90% ekspordiks minevast toodangust veab
kohalik veoettevõte Saue Auto
AS. Aastas tuleb autoettevõttel
80 koormat vedada ja seda pole
vähe.
Juba 10 aastat on ASis
Sami valmistatud rootorniidukeid heinategemiseks just väiketaludele, nüüd huvituvad
neist ka teedevalitsused ja haljastajad. See on Jugala sõnul
hooajaline toode, mida tehakse veebruarist maini. Uue tootena küsivad teedehooldajad

Samis tehtud ja traktoritele
mõeldud tänavapühkimise rootorharjasid. Samuti on tootenimistus mitu mudelit lumesahkasid, mida valmistatakse hooajal 800 – 900 tükki. Põhjamaadesse eksporditakse ka lumepuhureid. Viimaseid on tehtud 100 tükki. Viimase kolme
aasta uus tootesuund on aga
ehitustõstukid. Uuto Jugala
kõneleb uhkusega poomtõstukitest, mida on tehtud ca 50 ja
millega annab ehitusmehi jatarbeid vinnata 16 meetri kõrgusele.
Ehitustõstukitele turg alles
tekib ja firma otsib selles vallas uusi kliente. Tõstukite tootearenduseks on aga loodud
tütarfirma Sami-Lift OÜ, mille
käive oli 2001.aastal ca 5 mln
krooni. Ettevõte asub emafirmast eraldi Kasesalu tänaval.
Ametis on seal juhataja ja 12
töötajat. Kõrvuti poomtõstukite valmistamisega on katsetusjärku läbimas ehituslikud käärtõstukid. Mõlemad tõstukid on
eurosertifitseeritud. Ettevõtte
uute toodete sisuline hing on
Uuto Jugala ise. Tema sõnul

AS Sami juhatuse esimees
Uuto Jugala korraldab ettevõte argitööd ja on ka tootearenduses ideede algataja.

mõlgub meeles veelgi täiuslikuma teleskooptõstuki konstrueerimine. Sami toodetest
märkasime tehase õuel ringi
vaadates veel kombaini heedri
transpordikäru. “Vaat, neid kärusid teeme ka, sest nüüd keelavad liiklusreeglid üle 4 meetrise heedriga kombainil maanteel sõita,” selgitab Jugala.
Juhan Hindov
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Hingekriisist leidub väljapääs
Kriisid inimese elus on paratamatud, sageli nende läbimine
võib anda jõudu, tugevust,
aitab korrastada maailmapilti.
Toimetulev on inimene, kes julgeb tunnistada oma kriisiseisundit, oskab leida lahendusi
või otsida abi kriisist väljumiseks. Paraku vahel tundub olukord nii lootusetu, lähedased
inimesed, rääkimata abist, on
ja jäävad nii kaugeks ja kättesaamatuks, paistab nagu “keegi ei märka mind”. Ja just nimelt tundub, sest lihtsam lahenduse otsimisest on põgenemine, lihtsam oma halbade tunnetega tegelemisest on teiste
süüdistamine. Ja juhtubki, et
inimene paneb käe oma elu
külge, ajendiks süütunne või
kättemaks.
Uurimused siiski näitavad,
et suur osa suitsiidikavatsustest
jääbki selleks või õnnestub
spetsialistide abiga inimene
tagasi elule aidata. Igasuguse
õnnetusjuhtumi puhul võib täheldada inimestes sarnaseid
käitumisviise, tundeid. Esmane
reaktsioon on shokk, kus tegutsetakse atiivselt, intuitiivselt
õigesti või põgenetakse. Iseloomulik shoki puhul on eitamine.
”See pole võimalik”, “Seda ei

saanud juhtuda”. Tuleb hirm,
kurbus. Tekib küsimus: “Kes
on süüdi?” - süüdlas(t)e otsimine, enesesüüdistamine, millega võivad kaasneda vihareaktsioonid. Sellele peaks järgnema
tunnete väljaelamine, kas siis
nutmise, lahtirääkimise, oma
tunnete äratundmise näol. Lõpuks toimub leppimine, normaliseerumine, unustamine.
Sageli toob õnnetusjuhtumi
järgne aeg kaasa uudishimu,
ärevust, kuulujutte, hirmufantaasiaid, ka äratundmist, ebakindlust jne. Tahetakse kõike
üksikasjadeni teada saada, aru
saada, mõista, tunnetada. Küsitakse miks, kuidas, jne. Olulisem oleks ehk vaadata ringi ja
püüda mõista, aru saada, kuulata oma lähedasi, hoomata nende tundeid sooviga mõista neid,
et ei juhtuks... Oleks hea lähtuda põhimõttest, et väljapääsmatuid olukordi pole olemas, võib
olla ainult oskamatus, suutmatus või tahtmatus nendega tegelda. Igale olukorrale leidub lahendus, tuleb vaid tunnistada
probleemi, osata küsida abi, olla
mõistev ning tähelepanelik
kaasinimese suhtes.

Raskesse olukorda sattunu peaks ise pöörduma või lähedased võiksid ta saata
psühholoogi (või psühhiaatri) vastuvõtule kui sündmus,
nähtu, kuuldu, tajutu on juba
mõnda aega:
* hirmutav või tekitab ebaterveid fantaasiakujutlusi,
* tuleb öösel unenägudesse,
* on tunne, et sellest tahaks
ikka ja jälle rääkida.

Sauel saavad gümnaasiumi
õpilased ja lapsevanemad registreeruda telefonil 05281677
Tallinnas: Tallinna Lastetugikeskus tel. 6556 970 tööpäeviti kell 9-17
Tallinnas Kriisiabi Keskuses tel. 6314300
Mari Heina
Saue Gümnaasiumi
psühholoog

Traagiline juhtum toimus Sauel
28. novembril 2002 leiti Saue
linnast, kiriku kõrval asuvast
metsatukast 14.a poisi surnukeha. Surm oli saabunud poomise läbi. Politsei ei ole selles
asjas veel eeluurimist lõpetanud, seetõttu esitame vaid napid faktid. Siiski võib esmaste
vaatlustulemuste põhjal öelda,
et lapse surnukehal polnud vägivalla tundemärke ja käe oma
elu külge pani ta ise. Poisi isik
on tuvastatud, ta ei elanud
Sauel ega käinud ka Saue koolis. Asukoht, kus tema surm
saabus, oli suure tõenäosusega
juhuslikult valitud. Mõistame
lapsevanemaid, kes on mures
oma laste turvalisuse pärast.
Kuid politseiametniku ja ka
emana leian ma, et võibolla polegi nii oluline lapsele rääkida
konkreetsetest faktidest, kui-

võrd sellest, et iga inimese elu
on püha. Surm on lõplik, tagasipöördumist teispoolsusest ei
saa olla. Ainult multifilmis saab
nii olla, et kangelane sureb ja
ärkab siis jälle ellu. Ka kõige
raskemale probleemidele on
võimalik lahendus leida. Selleks on vaja noortega suhelda
ja rääkida. Vahel on uskumatult raske leida kontakti isegi
oma lastega. Teineteisemõistmiseks, et vältida traagilisi tagajärgi, on vaja pingutada nii
lapsevanematel kui ka lastel.
Usaldage, armastage ja toetage oma lapsi.
Kristel-Liis Kaunismaa
Harju Politseiprefektuuri
koordineerimisosakonna
politseijuhtivinspektor

Talvekuu advendiküünal tähistab rahu ja lootust. Kui mõnel
meist on see viimane kustumas, siis peab leiduma võimalus
uueks alguseks.

TÄHELEPANU SAUE
LINNA KODUSTE
LASTE VANEMAD!
Kui Teie laps ei võtnud osa
15.detsembril Saue
Gümnaasiumis toimunud
koduste laste jõulupeost,
siis saate oma kingipakid
kätte Saue Linnavalitsuse
Haridus-ja sotsiaalametist
kab.107 kuni 10. jaanuarini
2003a.
Info tel 679 0196

TÄNUAVALDUS
Saue Muusikakool tänab
kõiki aastalõpukontserdil
esinejaid ja kuulajaid.
Kontserdi kavade müügist
saadud 406.- krooni
läks uue tiibklaveri fondi.
Kauneid jõule ja rõõmsat
aastavahetust soovides
Saue Muusikakooli pere.

Sauel tegutseb ka
noorsoopolitsei
Alates 20.05.2002.a. teenindab
Saue linna noorsoopolitseiinspektor Leena Pukk. Tööpiirkonnaks on peale Saue linna
veel Saku vald, Kiili vald, Saue
vald ja Harku vald. Põhiline
ametiruum asub Harju Politseiprefektuuri hoones Saue, Tule
põik 2, kabinet 204. Kodanike
vastuvõtt on igal teisipäeval

kell 8.00 – 10.00 Sauel, Tule
põik 2 ja iga kuu kolmandal
kolmapäeval kell 16.00 – 17.00
Saue Linnavalitsuse hoone esimesel korusel.
Mure korral saab helistada telefonil 612 4684.
Leena Pukk
politseiinspektor
Lääne-Harju Politseiosakond
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Kultuur vajab hoolt ja hoolimist
Saue Huvikeskuse poolt kokkukutsutud selle aasta viimane
kultuuriseltside ümarlaud kogunes koolimaja keldrisaali 19.
novembril. Lisaks klubide ja
seltside esindajatele osalesid
koosolekul linnapea Jaan
Moks, volikogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni esinaine Ene
Kukk ning haridus- ja sotsiaalameti juhataja Margit Ots. Klubide ja seltside esindajad tutvustasid oma tegemisi käesoleval aastal ja plaane 2003-ks
aastaks. Hr. Jaan Moks rääkis
linna rahalistest võimalustest.
Ümarlauast osavõtjate sõnavõttudest jäid kõlama probleemid, mis on valdkonniti väga
erinevad, kuid vajavad kõik tähelepanu ja lõpuks ka lahenda-

mist. Näiteks vajab Segarahvatantsurühm uusi riideid – osaletakse ju järgmisel aastal Itaalias
toimuval Europeadel. Samas on
Saue Muusikakooli puhkpilliorkestril vaja toetust osalemiseks
2003. aastal Hispaanias toimuval puhkpillifestivalil. Rahvatantsurühm Vokiratas soovib
paar korda aastas kasutada tasuta bussi osalemiseks memmetaadi üritustel väljaspool Sauet.
Head tahet kodukandi ajaloo uurimisel näitab vastloodud
koduloo uurimisklubi. Tegutsejatel aga puudub diktofon, vaja
oleks vahendeid arhiivimaterjalide hoidmiseks ja väljapanekuks. Kindlasti pöördutakse rahade saamiseks erinevate fondide poole ja osa kulutustest ta-

Saue Folk pidutses
Vahel on nii, et tuleb hetkeks
aeg maha võtta ja lõõgastuda
argimuredest. Saue Folgi esimees Kalev Israel plaanis ammugi Folgirahva perekeskset
pidu. Mõeldud, tehtud – rahvas
kutsuti kokku 22. novembril
Saue kooli aulasse. Oodatud
olid ka pereliikmed.
Tavaliselt tantsib-mängib
Folgirahvas publikule, seekordseteks pealtvaatajateks,
esinejateks olime ise. Esinejad
olid rõõmsameelsed, publik
eriliselt heasoovlik. Ja sel korral oli kõigil osalejatel pisuke
ülesanne peo korraldamisel.
Iseäranis rohkeid kiidusõnu
kuuldus Vokiratta tantsunaiste
aadressil – võileivad olid hõrgutavad.
Harald Matvei korraldas
imetoreda viktoriini – “pähk-

lid” rahvatantsijatele, sest uuriti
muusikalisi teadmisi. Pidime
tõdema – oi, kunagi ma ju teadsin seda. Taas kord pidime au
andma väärikamatele – Vokiratas saavutas viktoriinis esimese koha. Sabatantsuga tõstsime
toolidelt ka viimasedki istumajäänud lauljad, pillimängijad ja
tantsijad. Lustisime mis jaksasime. Lilledega tänati õpetajaid
ja juhendajaid. Kalev Israel arvas, et sellest võiks edaspidi
kujuneda kestmajääv traditsioon. Folgirahval on lõppeval
aastal mitmeidki kordaminekuid, üheks nendest oli nimetatud pidu.
Jõudu ja jaksu, uusi ideid
Sulle Kalev!
Elena Kalbus

Tantsuhoos on sauekatest segarühm Saue Kägara.

Kultuuriseltside ümarlauast võtsid osa erinevate klubide ja
seltside esindajad. Objektiivi ette jäid Liide Jürgenstein (vasakult), Malle Liiv, Kalev Israel, Margit Ots, Anne Teetamm,
Elviira Alamaa ja Sirje Luberg

suvad ka seltside liikmed ise.
Veel otsustati moodustada
komisjon Saue linna 10. aastapäeva tähistamiseks. Uuesti tullakse kokku järgmise aasta jaa-

nuaris, et siis juba täpselt paika panna 2003 aasta kultuuriürituste kalender.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Saue Gümnaasiumi
saalis jõulukontsert
Teisipäeval,10.detsembril toimus Saue Gümnaasiumi saalis
meie muusikakooli pidulik jõulukontsert.
Saal oli rahvast täis. Võiks
ju öelda, et mis seal’s ikka-harjumuspärane asi see muusikakooli aastalõpp. Nii see täpselt
ongi! Saue Muusikakool on saanud meie väikese linna lahutamatuks osaks. Seitse aastat tagasi oli avaaktusel paarkümmend inimest ja nüüd ei tahtnud
rahvas saali ära mahtuda. Julgelt võib öelda, et tullakse muusikalist elamust saama, mitte
ainult oma silmatera esinejate
hulgast üles otsima.
Seekordne kontsert oli vaheldusrikas, tempokas ja täis üllatusi. Eriti huvitavad olid mitmesugused ansamblid. “Jazz
Beats” astus taas üles oma tuntud headuses, nendega esines
koos ka uuendusena naissolist
Marit Väin. Kõik kõlas fantastiliselt!
Ulvi Kanteri käe all on paljud väikesed ettevalmistusklassi
lapsed ja ansamblid saanud laulukoolitust ja nüüd on suuremate tütarlaste ansambli esinemine juba elamus omaette. Tihti
üllatavad nad kuulajaid ühe
tempoka lõunamaise lauluga,
nii ka seekord. Väga hea a capella esitus.
Ansambleid oli veelgi, näiteks saksofon, kannel ja viiul.

Koosseis tundus veidi harjumatu, kuid kõrvale oli mõnus kuulata.
Tore oli ka trummarite ansambel. Põnev oli vaadata ja
kuulata, kuidas hoolega noote
jälgides põristati erinevad rütmipartiid üksteisest läbi, et lõpuks õnnelikult jälle kokku saada. Teine lugu koosnes ainult
käteplaksudest ja ikka hoolega
nooti jälgides esitati huvitavaid
maagilisi rütmikombinatsioone.
Loodame, et tulevikus on Saue
Muusikakoolil olemas oma suur
löökpilliansambel, sest tundub,
et Saue Muusikakooli puhul ei
ole miski võimatu. Tuleb mõte,
võetakse ette ja tehakse ära. Nii
oli poistekoori ideega, millest
tänaseks on saanud elujõuline
reaalsus. Sellelgi kontserdil
nautisime nende esinemist ja
koos muusikakooli puhkpilliorkestriga panid nad kontserdile
jõulise ja kauni punkti. Kontserdilt lahkudes jäi hinge soe ja
ühtlasi uhke tunne. Tore on ,et
Sauel on nii palju andekaid lapsi
ja hea on, et meil on oma elujõuline, arenev ja särav muusikakool.
Aitäh teile,õpetajad ja
esinejad,õpilased ning väsimatu Kristiina Marjamaa!

Muusikakooli hoolekogu liige
Monika Liiv

7

NOORED

21. detsember 2002

Noortekeskus ruulib!
Igal tööpäeval 14.00 kuni
21.00 toimetab noortekeskuses
50 –60 noort. Eriti arvukalt on
meil 7 kuni 12.aastaseid külastajaid - iga päev 20 –30 last,
vahel rohkemgi. Tunneme rõõmu, et noored on meid omaks
võtnud ja siin endale tegevust
leidnud. Samas aga tunneme, et
meil hakkab juba kitsaks jääma ning tööjõudu napib. Mida
aga arvavad kuni 13.aastased
noored ise noortekeskusest?
Palun, lugege:
Rauno-Innar Kärt: Noortekas ruulib täiega! Siin saab
korvpalli mängida ja internetis
olla. Kaspar Süvirand: Noortekas on lahe, siin saab oma
aega parajaks teha. Ma käin siin
päris tihti. Mulle meeldib siin
kossu mängida ja piljardit.
Toomas Kuurmaa: Noortekas
on päris tore värk. Ma isiklikult
käin siin iga päev. Ainuke mure
on see, et noortekas võiks
kauem lahti olla. On tore, et siia
saab peale kooli tulla. Tiiu
Luide: Noortekeskus on tege-

Saue noortekeskuse rahvas külaskäigu ajal Tartu Tähe noortekeskuses.

likult üks mõnus koht, kus saab
korvpalli mängida ja muud huvitavat teha. Siin on huvitavad
inimesed, eelkõige poisid.
Ja veel arvamusi. Diana
Hüvonen:Tulge kõik noortekasse! Noortekas saab palju
nalja!. Noortekas saab olla kella 4 – 6ni. Siin on lahedad õpetajad. Kristina Pärtel: Noortekeskuses on väga lahe olla.
Siin ollakse nagu üks pere. Alati toimub midagi huvitavat!
Olmer Uibo: Noortekas on

Saue laulutüdrukud
võistlevad edasi
22. novembril toimus Kuusalus
Harju maakonna vokaalansamblite konkurss. Sauelt osales neli
ansamblit. Kõikidel ansamblitel
läks väga hästi, sest kõik jõudsid ka esimese kolme hulka.
Nüüd siis täpsemalt. Vanuserühmas I – IV klassini saavutas III
koha Saue Muusikakooli tüdrukute ansambel õpetaja Ulvi
Kanteri juhendamisel. Samas
rühmas saavutas II koha Saue
Poistekoori ansambel õp Elviira
Alamaa käe all. Vanuserühmas
VII- IX klassini saavuta III koha
Saue Poistekoori ansambel õpetaja Elviira Alamaa juhendamisel.

Esimesele kohale tuli Saue
Muusikakooli tüdrukute ansambel õpetaja Ulvi Kanteri juhendamisel. Žürii otsustas saata
võitja ansambel edasi võistlema
Tallinnasse, kus toimus kolmandat korda vokaalansamblite konkurss Volüüm III. Saue Muusikakooli tüdrukud olid edukad ka
seal, korrates oma maakondlikku saavutust. Sealne žürii valis
ansambli esinema jõulukontserdile koos segakooriga “Noorus”
ja saatis edasi võistlema vabariiklikule A. Mattiiseni nimelisele konkursile Jõgeval
Ulvi Kanter

Saue Muusikakooli edukas ansambel (vasakult) Selene Volt,
Anu Einberg, Piret Tamme, Marit Väin, Heidi Tiikoja, Merilin
Anni ja Karoliina Laos esinemas konkursil Volüüm III.

lahe koht. Kõikse lahedam on
korvpall. Korvpalli ruum võiks
olla suurem ja kõrgem. Head
asjad on arvutud. See on lahe
place! Riina Edovald ja Kaimar Käiro: Noortekeskuses on
väga lahe. Siin saab joonistada, telekat vaadata, korvpalli
mängida, arvutit kasutada. Tulge kindlasti siia, käime ise siin
tihti, siin on alati lõbus! Tiiu
Sepp, Annely Lindström ja
Keity Hannus: Me käime
noortekas tihti. Seal on huvitav,

täitsa tuus, on puhvet ja piljard.
Nüüd veel sellest, kuidas
möödub koolivaheaeg. 19. detsembril külastame Kohtla –
Nõmme kaevandusmuuseumi
päkapikumaad. Järgmisel päeval kell 18.00 on noortekeskusesse külla oodatud lapsevanemad. Tähistame ühiselt jõulude saabumist.
Lapsed esitavad näidendi
“Jõuluissi valimised”.
23.12 - oleme avatud
11.00 – 21.00. 24.12 – oleme
suletud
27.12 - poisteklubi üritus linnahallis, imetleme jõuluehtes
Tallinna
30.12 ja 02.01. oleme avatud
11.00 – 21.00.
03.01. sõidame soovijatega
Tartusse vaatama noorte muusikali “Inetu”. Oleme avatud
11.00 – 21.00. Ja lõpuks: soovime sauelastele jõulurõõmu
ja tegusat uut aastat!
Erna Gerndorf,
noortekeskuse juhataja

Koos oli kodulooklubi
Advendi esimese nädala esmaspäeva õhtul kogunes koolimajas kauni kohvilaua ümber
järjekordsele koosviibimisele
Saue Huvikeskuse juures tegutsev kodulooklubi. Liikmeid oli
eelmistest kordadest küll vähem kohal, kuid töö oli seda
tõhusam. Huviga kuulasime
Malle Lensomiti mälestusi viimase sõja sündmustest Sauel ja
tema läbielamisi seoses sellega. Ülejäänud klubi liikmetele
oli see huvitav just selle tõttu,
et nemad olid sauelasteks saanud hiljem ega omanud selle
kohta teavet.
Järgmisena rääkis allakirjutanu koolihariduse omandamisest Sauel. 1921. aastast algas
regulaarne koolitöö 1912. aastal raadiojaama hooneks ehitatud majas ja kestis 1974. aasta
kevadeni. Peale 11 aastast vaheaega avas uksed 1985. aasta
sügisel Saue Keskkool. Seoses
Saue linna arenguga ja elanike
arvu kasvuga on kasvanud ka

kool Saue Gümnaasiumiks,
mida kõik need 17 aastat on
juhtinud võimekas koolijuht
Jaan Palumets. Koos linnavalitsuse ja riigi abiga on kool
saanud olulisi juurdeehitusi ja
saavutanud oma heade töötulemuste põhjal eliitkooli nime
Harjumaa koolide seas.
Klubi liige Marianne
Nõmmsalu pakkus välja ideid,
kuidas Saue linna vaatamisväärsusi kasutada linna tutvustamiseks ja Sauele turistide
meelitamiseks. Huviobjektiks
võib olla ajaloolise ja kultuurilise väärtusega Saue mõis ja
eriliselt mitmekesise puude ja
taimekooslusega Saue tammik.
Järgmiseks klubi kokkutulekuks võtsime ülesandeks leida
fotosid Sauel elanud inimestest
ja kohtadest, mis pakuksid huvi
kõigile Saue elanikele.
Hella Anni
klubi liige
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Tore jõulukink Saue Gümnaasiumi sportlastelt
Saue Gümnaasiumi korvpallitüdrukud saavutasid Harjumaa koolide
klassidevahelistel võistlustel auhinnalised kohad. Esimese koha saavutas 6 – 7 klassi arvestuses tütarlaste korvpalli võistkond, kuhu kuulusid Kirke Kasari, Marian Jürisalu,
Cristin Korpatšjova, Carolin
Kressa, Marie Vinter, Heleri Rätsep,
Piret Tamme ja Heidi Tiikoja.
Teise koha saavutas 10.- 12.
klasside arvestuses võistkond, kuhu
kuuluusid Stina Kivistik, Marilin
Kooskora, Maris Saul, Marju Alber,
Anneli Annert, Karmen Veskilt,
Mari Univer ja Suive Pahrt

Saue Gümnaasiumi üks edukatest võistkondadest naeratamas (vasakult esireas) Kairit
Ehala, Kätlin Kruusmaa, Kairit Raudsepp,
Liisi Kari. Tagareas on Monika Sepp ja Monika Põldma.

Kolmanda koha
saavutas 8 - 9 klasside arvestuses võistkond, mille koosseisu
kuulusid Monika
Põldma, Liisi Kari,
Kairit Raudsepp,
Kätlin Kruusman,
Monika Sepp, Krista
Tõnisson ja Kairit
Ehala.
Ann Lemnits
Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse
õpetaja

Saue noorkergejõustiklaste edukad stardid
7. detsembril Tallinna Spordihallis
toimunud kergejõustikuklubi “TIPP”
auhinnavõistlustel sisekergejõustikus osales ka 16 Saue rühmas harjutajat. Kahekordseks klubi meistriks tuli Christin Korpatshjova TU14 vanuseklassis:
60m jooksus oli tema aeg 8,68 ja
kaugushüppes 4.76. TU-16 vanuserühmas oli Pille Koppel 600m
jooksus tulemusega 1.57,45 teine ja
Triin Koppel 60m jooksus ajaga

8,70 kolmas. Kõrgust hüppas Triin
1.40, tublid isiklikud rekordid tegid
ka Rebecca Vaiksalu 1.35 ja Marie
Vinter 1.30. Kuulitõukes oli Marilin
Kooskora U-20 vanuserühmas teine.
12.detsembril toimunud Harjumaa TV-10 Olümpiastardi I etapi
võistlustel tuli Saue Gümnaasiumile
2 esikohta 60m jooksudes: tüdrukute vanemas rühmas oli Christi
Korpatshjova võiduaeg 8,64 ja

Müüa majaosa Veskimöldres,
Metsa teel. Majas 2 korrust, 4
tuba ja 3 magamistuba. Üldpind 101 m2. Krundi suurus
366 m2. Maja on valmimisjärgus. Majas on lisaks vann, kamin, dush, saun, wc ja vannituba eraldi. Lisaks tööstusvool
ja tsentraalne kanalisatsioon.
Hind 1 490 000 krooni.
INFO: JÕULUKUU ERIPAKKUMINE - KÖÖGIMÖÖBEL
HINNA SEES! KÜSI LISA!
2003.aasta alguses valmivad
uued ridamaja boksid Veskimöldre elamurajoonis. I korrusel: avatud köök, elutuba,
panipaik, WC, esik, terrass,
katlaruum, auto varjualune.
II korrus: 3 magamistuba, trepihall, vannituba, saun. Krundi suurus al.366 m2.
Kontakt: Arco Vara Tallinna Büroo, Kaie-Liina Blande, 614 4660,
050 52 260, kaie@arcovara.ee

Tule baar

Müüa Avamaa tn, Laagris 4toaline korter üp 92,1 m2. Maja
ehitatud 1994.a. Suur elutuba
(ca 40 m2), köök koos täispuidust köögimööbliga, mullivann, 2 rõdu. Trepikoda lukus,
hästi toimiv ühistu, auto turvaline parkimine kinnises hoovis,
madalad kom.kulud. Maja kõrval laste mänguväljak, ligidal
lasteaed, kool, uus ujula. Hind
950 000 krooni.
Kontakt: Arco Vara Tallinna Büroo, Kaie-Liina Blande, 6144 660,
050 522 60, kaie@arcovara.ee

Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00-14.00
• odavad lõunad
• peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARK-i majas.
Info telefonil 055 20 440.

SAUE JÕUSAAL
avatud
E-L 10.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770

ESINDUSKAUPLUS
Paldiski mnt. 19, Keilas.
Telefon 674 7567.
E-R kella 9.00- 19.00,
L-P kella 10.00- 16.00.
Naisterõivaste kollektsiooni
on lisandunud uued
mudelid. Suur valik naiste
sügis-talviseid saapaid.
Uus valik jopesid.
OLETE OODATUD
JÕULUOSTUDELE!

Karel Israelil poiste vanemas vanuserühmas 8,14. Kaugushüppes tuli
Saue Gümnaasiumile 2 teist kohta:
tüdrukute vanemas rühmas oli
Anniriin Salutee tulemus 4.22 ja
Karel Israelil 4.80.
Võistlustulemused ja pildid on
vaadata klubi koduleheküljel http:/
/www.keila.edu.ee/~kergej/
Saue rühma treener
Ulvi Tsarski

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.
Avaldame kaastunnet
Ülle Eermann‘ile
EMA
surma puhul.
Tantsurühm
Saue Simmajad
Armast sõpra
LAINE VEEMAA’d
(02.12.1930 – 16.12.2002)
mälestavad
Ama, Elgi, Asta,
Elgi ja Linda
On tundeid, mis ei suuda
iial surra ja mälestusi,
mida aeg ei murra.
Südamlik kaastunne
Gerda Ohhale
EMA
surma puhul.
“Vokiratas”

21. detsember 2002
TÄHELEPANU,
RAAMATUSÕBRAD!
Pärast remonti avab
2. JAANAURIL 2003.a.
oma lugejatele uksed
SAUE RAAMATUKOGU.
Tööpäeviti on raamatukogu
avatud kella 10 – 18ni,
laupäeval 10 -17ni.

LEITI PEREMEHETA
KOER
16 detsembril leiti Saue
Linnavalitsuse
trepilt keskmise kasvuga
must pikakarvaline
koer. Omanikuta koer anti
üle Tallinna Kodutute Koerte
Varjupaigale aadressil
Tänassilma küla Saku vald
Harjumaa, tel. 679 6803.
Kes tunneb napis kirjelduses
oma looma ära, palume
kiirustada talle järele koerte
varjupaika.

Lp. Sauelane.
Aadressil Sauepargi 5
on avatud
T. – P.
kella 11.00 – 19.00
Kunsti -ja käsitöö kauplus
“MUSTA JALA
GALERII”
Olete oodatud!
Tel. 053 421 215
AS Rotosplast õnnitleb
60. sünnipäeva puhul
teenekat kolleegi
TÕNIS VIILMAA’d

Soovime põlisele sauekale
ja teenekale metallitöö
mehele tervist, õnne ja
jätkuvat koostööd
järgnevateks
aastateks.

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1450

