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Saue linn korraldab konverentsi
Saue tulevik

Iga linn vajab arenguks selget ja
igakülgselt põhjendatud arengukava. Saue linnal seda veel ei ole,
kuid saab olema. Selleks, et Saue
linna arenguprobleemid ja nende
võimalikud lahendused selgemaks
saaksid, korraldame konverentsi
Saue tulevik, mis toimub pühapäeval, 13.aprillil 2003.a. kell 11.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Päevakord:
1. Ero Liivik, konverentsi avasõna ja sissejuhatus
1. Pille Metsapalu, OÜ Hendrikson & Ko planeerimisosakonna juhataja “Linnaplaneerimine - väikelinna tuleviku kavandamise minevik ja tänapäev”

2. Heikki Kalle, Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees
“Saue linn lähivaates - mida ja
kuidas arendada.”
3. Jaan Moks, Saue linnapea
“Linnavalitsuse senine tegevus, probleemid ja edasine tegevuskava”
4. Sõnavõtud ja diskussioon.
Kõik soovijad saavad välja
öelda oma arvamuse.
Konverents lõpeb siis, kui kõik
head mõtted on välja öeldud. Vaheajal kohvi ja küpsised.
Konverents on mõeldud üldrahvaliku arutelu algüritusena.
Loodame, et jõuame ühiste arutelude tulemusena Saue linna põh-

jendatud ja kõiki sotsiaalseid gruppe rahuldava arengukavani. Linnaarenduslikke probleeme on Sauel
piisavalt, kuid õnneks on kõike
võimalik veel muuta. Tuleb teha
otsuseid, mis määravad linna arengu aastakümneteks. Kas järeltulevad põlved meid kiidavad või laidavad, sõltub tänastest otsustest.
Konverentsi temaatika puudutab
meid kõiki. Seega, tulge kaasa rääkima ja kaasa mõtlema.
Kostel Gerndorf
Saue linnavolikogu arengu ja
eelarvekomisjoni esimees

Saue linnavolikogu kauaaegne liige Kostel Gerndorf juhib volikogu arengu ja eelarve komisjoni. Tema on arengukonverentsi üks algatajatest ja korraldaja.

Ettevõtluse infopäev toimub 10. aprillil Saue
Raamatukogus
Riiklik ettevõtluspoliitika on suunatud väike-ja keskmise suurusega ettevõtetele, et muuhulgas oleks
esile tõstetud ettevõtlusalase informatsiooni levitamine. Tähtis on ka
ettevõtluse alase dialoogi arendamine, et ettevõtlusalane info leviks võimalikult kiiresti ja efektiivselt riigilt ettevõtjani. Iseloomulik
on aga arvamus, et koos interneti
leviku ja avaliku informatsiooni
kiire kasvuga kaasneb ka teadlikkuse kasv ja tekib pigem informeerituse üleküllus.
Tegelikkus on hoopis vastupidine - hoolimata näilisest ligipää-

setavusest, on vajaliku info kätteleidmine ja haldamine kasvavas
infotulvas suhteliselt keeruline.
Seda kinnitab hiljuti EMOR-i
poolt läbi viidud uuring. See näitab, et ainult 25% väike- ja keskmistest ettevõtetest teab, millised
organisatsioonid tegelevad konkreetselt tugiprogrammide ja meetmete rakendamisega. Riigi poolt
ettevõtjale loodud tugimeetmeid
kasutab ainult 2% keskmisest ja
väikeettevõtjatest. Üheks põhjuseks on vähene teave ettevõtluskeskuste poolt pakutavatest teenustest ja tegevustest.

Et parendada dialoogi ettevõtja ja riigi vahel ning teavitada ettevõtjale suunatud võimalustest, selleks toimub 10.aprillil kell 14.30 18.00 Saue Raamatukogus Ettevõtja Infopäev. Ettekandega esinevad:
Anneli Oras Harjumaa Ettevõtluskeskusest (14.30-16.00):
Ülevaate Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusest ja EAS Regionaalarengu Agentuuri ettevõtluse toetusmeetmetest sh.1. Väikemeetmed
2. Stardiabi programm
3. Infrastruktuuri arendamise programm
4. Töötajate täiend - ja ümberõppe

programm.
Maarika Salu, Saue Raamatukogu (16.00-16.30) - Raamatukogu teenused ja andmebaaside
kasutamine.
Veel tuleb ettevõtluspäeval
kõneks need muudatused, mida
toob kaasa Euroopa Liit. Oodatud
on kõik huvilised. Osalemissoovist
palume teatada hiljemalt 9. aprilliks nõunik Ene Kukele Saue Linnavalitsusse tel 6790 197, e-post
ene@saue.ee
Ene Kukk
Saue LV ettevõtlusnõunik

Kohtusid Saue linna ja Saku valla juhid
Saue linnapea Jaan Moks ja Saku
vallavanem Sven Kesler koos kolleegidega kohtusid reedel, 21.
märtsil Saue linnavalitsuses, et
arutada võimalikke koostöö valdkondi ja arengu ühishuvisid. Jaan
Moks tutvustas Saue linna esialgseid arengukavasid koolihariduse,
lasteaia, sportimisvõimaluste ja
teiste sotsiaalsete teenuste osutamise parandamisel. Sven Kesler

rääkis Saku valla arengupiirkondadest ja teistest valla arengukavadest.
Linnapea ja vallavanem tõdesid, et nii Saku kui ka Saue on mitmetel asjaoludel kõrvale jäänud
Harjumaal teoksil olevatest suutest infrastruktuuri projektidest.
Tõdeti, et tulevaseks koostööks
võiks olla ka ühiste seisukohtade
kujundamine taotluste ja seisu-

kohtade esitamiseks maavanemale
ja riigiasutustele. Arutati, kuidas
oleks mõeldav nii Saue linna kui
Saku valla vee -ja elektrivarustuse, kanalisatsiooni ja muid infrastruktuuri probleeme lahendada
koostöös. Lepiti kokku ühise
maililisti loomiseks arengukava ja
üldplaneeringu kohase info vahetamiseks.
Linna ja vallajuhid olid ühte

meelt ka selles, et naabrid peavad
omavahel läbi rääkima, kuidas
oleks kasulikum vahendeid kokku
hoides sotsiaalsete teenuste osutamine ära jaotada. Kohtumisest võtsid osa Saku abivallavanem Toivo
Alasoo, Saue abilinnapea Andres
Noormägi ja valla ja linna mitmed
spetsialistid.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Saue juubel
Esilehel on juttu arengukonverentsist, mis
on Saue juubeliürituste avalöök. Juubeli
mõiste seostub tavaliselt peoga. Kuivõrd
Saue linn saab selle aasta 25. augustil 10
aastaseks, siis tuleks seda väikest juubelit
ka tähistada ja nagu kombeks, ka pidu pidada. Ettepanekud on tehtud ja asja arutatakse. Pisut selgituseks.
Selle aasta alguses moodustas linnapea
oma käskkirjaga meeskonna, kelle ülesandeks on Saue 10. aastapäeva ürituste koordineerimine. Toimkond on koos käinud,
korjanud linna erinevatelt asutustelt ja ettevõtetelt ettepanekuid. Taotluseks on
ühelt poolt linna sünnipäeva vääriliselt tähistada, teisalt aga saada Eesti ulatuses
enam tähelepanu Saue linna tegemistele.
Juubeliürituste programm sai päris asjalik. Selles on arengukonverents, koduloo näitus, folklooripidu, noortepäev, maitseainete laat, tööstusnäitus, improvisatsioonipäevad, mitmed spordivõistlused ja
veel teisi üritusi. Igal üritusel on konkreetne korraldaja, probleem on kogu juubelikampaania rahastamine. Kõik asjad on aga
lahendatavad.
Saue linna 10. aastapäeva ürituste esialgset kava tutvustati linnavalitsusele nädalapäevad tagasi. Põhimõtteliselt on linnavalitsus asjaga päri, edasi peaks aga oma
arvamuse ütlema volikogu, kellele ürituste kava ka tutvustatakse. Küsimus, miks
on kava ikka esialgne. Täna pole veel selge, kuidas ja millal soovitakse sügisesi
pidustusi korraldada. Selleks ootame ära
ka volikogu kaaluka seiskoha.
Tahame ka linnakodanike arvamust
teada. Kava trükkimiseks Saue linnalehes
kulub palju ruumi. Seepärast riputame
kava üles internetti Saue kodulehele. Lisaks seal pakutavatele uudistele linnaelu
kohta, saavad sauelased ka juubelikava
kohta oma arvamuse öelda kas interneti
foorumi vahendusel või linnavalitsusele
kirjutades. Palume aktiivset kaasalöömist
nii ürituste kava arvustamisel kui ka tänase lehe vahel olevale küsitluslehele vastamises.
Juhan Hindov
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Saue linnavalitsuses kohtusid
ühistud soojatootjaga
Saue linnapea Jaan Moksi eestvedamisel
kohtusid 19. märtsil linnavalitsuses mitme
korruselamu ja ridaelamu esindajad Fortum Termest ASi spetsialistidega. Termest
pakub võimalust parandada Saue korruselamute ühe piirkonna, seega siis 9 soojatarbijaga maja kaugkütte kvaliteeti, innustades ühistuid ning teisi tarbijaid paigaldama majadesse uusi automaatseid soojussõlmi. Termesti võrguosakonna juhataja
Ülo Keskkülli sõnul tulenevad vanast, nelja toruga süsteemi puudustest majade üle ja alakütmine, õhu sattumine küttesüsteemi, majade ebaühtlase kütmine ja muud
vaegused. Mõistagi on senine süsteem ka
vanuse tõttu amortiseerunud.
Automaatsete soojussõlmede paiguta-

mine võimaldaks majade parema kütmise,
täpsema soojakulu arvestuse ja ühendaks
kütte ning soojavee süsteemi praeguse nelja toru asemele kahetoruliseks. Termest
kavandab ka soodsama soojahinna kehtestamist automaatse soojasõlme paigutanud
majadele. Uute soojasõlmede paigaldamine on ühistutele kulukas investeering, kuid
Fortum Termest ASi arendusjuhi Kaido
Bõstrovi sõnul on ettevõte appi tulemas
klientidele, abistades liisingu hankimist
uute soojasõlmede paigaldamiseks. Liising
Bõstrovi sõnul tähendab kapitalirenti, mille
aastaintress jääks kuskile 10% kanti ja
osamakseid tasuksid ühistud iga kalendrikuu soojaarve koosseisus.
Saue Sõna

Saue linnale ehitatakse kõlakoda
Saue Tammepark on suurepärane rahvapidude korraldamise paik. Saue linnal on kavas oma 10 juubeliürituste raames rajada
Saue tammikusse eelmiseks jaanipäevaks
valminud tantsuplatsi kõrvale kõlakoda või
laululava. Linnavalitsuses on valminud laululava projekt ja praegu toimub konkurss
ehitaja leidmiseks. Kõlakoja ehitamiseks
kasutatakse puitu, vineeri ja raudbetooni.
Kõlakoja astmetele mahuks kuni 115 koo-

rilauljat ja lavale saateorkester. Samal laval õnnestuks korraldada veel mitmesuguseid näitemänge ja kontserte. Olemasolevale tantsupõrandale mahub kuni 70 tantsupaari. Kavade kohaselt peaks uus laululava valmis saama 25. maiks, sest siis läheb juba paari päeva möödudes suureks
folklooripeoks.
Saue Sõna

Saue linna järjekordne beebiball
oli senistest arvukaim
Saue linnapea Jaan Moks andis reedel 28.
märtsil kaheteistkümne väikese linnakodaniku vanematele kätte sünnitunnistused.
Pidulikest sünnitunnistuste kätteandmise
pidudest on Saue lasteaia Midrimaa saalis toimunu senistest arvukaim. Tüdrukute ja poiste suhe oli 8 : 4. Nagu Sauel ikka

kombeks on, anti igale perele lisaks sünnitunnistusele, beebihoiu õpetlikule raamatule ja lillekimbule ka linna eakate poolt
valmistatud tekike. Pärast sünnitunnistuste üleandmist istuti ühises kohvilauas ja
söödi sünnipäevatorti.
Saue Sõna

Ja siin nad istuvad oma emmede süles.
Vasakult Emma Viktoria, Toni, Henri, Marliis, Kert, Roosi Mari, Martin, Susanna,
Melani, Carolina, Eike, Karoliina.
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Linnavalitsus arutas detailplaneeringuid,
mitmesuguste lubade andmist ja teisi haldusküsimusi
Linnavalitsuse kaheksas istung toimus
28.märtsil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Kiviloo tn 5 maa ostueesõigusega
erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 57.
2. Kinnistu Kungla jagamisega nõustumine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 58.
3., 4. Ridva tn 7 ja Kasesalu tn 2/4
ehituslubade väljastamine.
Ehitusload väljastati Ridva 7 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja AS Toodele laohoone ehitamiseks. Otsustati vastu võtta korraldused nr 59. ja nr 60.
5., 6. ja 7. Tõkke tn 28, Raiesmiku tn
5 ja Nurgakivi tn 2A ehitistele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti üksikelamu/kauplusele Tõkke tn 28, üksikelamule Raiesmiku 5 ja üksikelamule Nurgakivi tn
2A. Otsustati vastu võtta korraldused
nr 61, 62.ja 63.
8. Erastamise reservfondist raha
eraldamine.
8-le korteriühistule eraldati erastamise
reservfondist korteriühistute moodustamise kulude katteks igale ühele 1000
krooni. Otsustati vastu võtta korraldus
nr 64.

9. Raha eraldamine.
Rahuldati linnavaraameti taotlus ja
eraldati Koondise 3-26 korteri remondikulude katteks 48 495,50 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 65.
10. Eluruumi üürile andmine.
* Saue Gümnaasiumi pedagoogile
Raimo Reitelile eraldati tööandja eluruumina kasutamiseks eluruum aadressil Tule 7-33 ( 20,8 m2);
* Saue linna konstaabel Ahti Lillele
eraldati tööandja eluruumina kasutamiseks eluruum aadressil Koondise 3-26
( 33 m2)
Saue Linnavaraametil tuleb märgitud
isikutega sõlmida üürilepingud töötamise ajaks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 66.
11. Eelkooliealise koduse lapse toetus.
Otsustati välja maksta 2003.a aasta I
kvartali lastehoiutoetused summas
120 060 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 67.
12. Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 68.
13. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste maksmine ja soodustingimustel teenuste osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 69

14. Peretoetuse määramine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 70.
15. Hooldaja määramine (4 määramist). Otsustati vastu võtta korraldused nr 71, 72, 73 ja 74.
16. Saunateenuse osutamiseks raha
eraldamine.
FIE Mati Riimale eraldati 17 500 krooni saunateenuse osutamise eest ajavahemikul jaanuar-mai 2003.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 75.
17. Saue Linnavalitsuse 11.10.2002.a
korralduse nr 140 täiendamine.
Korraldust, mis käsitleb väärtegude
kohtuväliste menetlejate kinnitamist
täiendati alapunktiga 1.3 „jurist“.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 76.
18. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
* FIE Inessa Uus solaariumiteenuse
osutamiseks, aadressil Kütise tn 4;
* FIE Silvi Pärn kevadise aiandus- ja
kaubanduslaada korraldamiseks, aadressil Pärnasalu põik 11 platsil;
* OÜ Lavel Tõkke kauplusele toidu-,
esmatarbekaupade ja tubakatoodete
müügiks, aadressil Tõkke 28.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 77.
19. Männi tn 12 ja 12A detailplaneeringu vastuvõtt .

Võeti vastu A & L Arhitektuuribüroo
poolt koostatud Männi 12 ja 12A maaala detailplaneering. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 78.
20. Tõkke põik sorteeritud olmejäätmete vastuvõtukoha detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Tõkke põik
maaüksusel. Linnaarhitektil tuleb teavitada asjast huvitatuid pooli ja avalikkust algatatud detailplaneeringust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
79.
24. Hoolduskulude tasumine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 80.
25. Ühingule raha eraldamine.
MTÜ Banaanikalale eraldati 2000
krooni toetust kooliteatripäeva läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 81.
26. Saue linna 10 aastapäeva ürituste esialgne kava.
Otsustati riputada kava üles internetti
teadete alla, algatada foorumis diskussioon, avaldada Saue Sõnas lühikokkuvõte kavast ning anda kava üle volikogu kultuuri- ja hariduskomisjonile.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja
määrused on avalikustatud linnakantseleis.
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1. Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 9.
2. Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (II
lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 10.
3. Saue Lasteaia Midrimaa arengukava kinnitamine (II lugemine).
Kinnitati lasteaia arengukava, mis on
Saue linna arengukava lisa.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 11.
4. Kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Eelnõu saadeti volikogu õiguskomisjoni.
5. Ehitus- ja maakomisjoni põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Eelnõu saadeti volikogu õiguskomisjoni
6. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Eelnõu saadeti volikogu õiguskomisjoni
7. Spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Eelnõu saadeti volikogu õiguskomisjoni
8. Revisjonikomisjoni põhimääruse
kinnitamine (II lugemine).
Eelnõu saadeti volikogu õiguskomisjoni
9. Saue Linnavolikogu 04.11.2002
otsuse nr 2 muutmine.
Saue Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastati oma avalduse alusel Eha
Kassman ja uueks liikmeks kinnitati

juristi kt Jan Trei.
Otsustati vastu võtta otsus nr 43.
(poolt 13, vastu 1, 2 erapooletut)
10.Esindajate määramine hoolekogudesse.
Saue Linnavolikogu esindajateks määrati:
* Saue Gümnaasiumi hoolekogusse
Rainer Šternfeld;
* Saue Muusikakooli hoolekogusse
Malle Liiv;
* Saue Noortekeskuse nõukogusse
Marika Õispuu.
Otsustati vastu võtta otsus nr 44.
( poolt 14, 2 erapooletut)
11. Muudatus Saue Linnavolikogu
19.12.2002.a otsuses nr 22.
Ene Kukk’e volituste lõppemisega seoses nimetamisega linnavalitsuse ametnikuks, määrati tema asemel Saue linna eelarvest seltsidele, klubidele ja
ühingutele toetusi määravasse komisjoni Rainer Šternfeld.
Otsustati vastu võtta otsus nr 45.
(poolt 15, 1 erapooletu)
12. Linnavalitsuse 07.03.2003.a korralduse nr 55„Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine“ tutvustamine.
Otsustati võtta info teadmiseks.
13. Eluruumi üürile andmine.
Saue Gümnaasiumi pedagoogide majutamiseks eraldati eluruum aadressil
Tule 7-33.
Linnavalitsusel tuleb korraldada eluruumi remont reservfondi arvelt ning
sõlmida üürileping.
Eluruum ei kuulu ostueesõigusega
võõrandamisele ning tuleb vabastada 1

kuu jooksul pärast isiku lahkumist Saue
Gümnaasiumi õpetaja ametist.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus
nr 46.
14. Audiitori määramine.
Saue Linnavalitsusel tuleb sõlmida
2002.a eelarve auditeerimiseks leping
KRM Audit OÜ-ga ja audiitoriks on
Marika Tani.
Otsustati vastu võtta otsus nr 47.
(poolt 13, vastu 1, 2 erapooletut)
15. Saue Linnavolikogu 18.05.2000.a
määruse nr 24 VII osa muutmine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 12.
16. Saue linnaeelarve vastuvõtmise
ja täitmise kord (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 13.
17. Saue linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine (I lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 14.
18. Saue linna avaliku korra eeskirjade kehtestamine (I lugemine).
Eelnõu suunati kõikidesse komisjonidesse, juhtivkomisjoniks määrati
õiguskomisjon.
19. Saue linna ehitusmäärus (I lugemine).
Eelnõu suunati ehitus- ja maakomisjoni ning õiguskomisjoni.
20. Välislähetus.
24.aprillist kuni 27.aprillini külastab
Taani sõpruskommuuni LedojeSmorumit Saue linna delegatsioon.
Volikogu esindavad: Ero Liivik, Marika Õispuu ja Anne Teetamm.

Otsustati vastu võtta otsus nr 48.
(poolt 14, 2 erapooletut)
21. Hüvitised.
Kuna eelnõud esitatud ei olnud, otsustati seda arutada aprillis.
22. Info
Vello Toomik esitas fraktsiooni Saue
nimel arupärimise linnapeale.
Kaks kuud on ametis olnud majandusettevõtlusnõunik. Tutvudes tema ametijuhendiga (ametlikult ripub üleval),
on tekkinud järgmised küsimused.
1. Missugune on olnud nõuniku töö
tulemuslikkus?
2. Kas on koostatud seisuga 20.03.2003
vastavalt ametijuhendile linna majanduse harmoniseerimise, linna materiaal-tehnilise ja humanitaar-sotsiaalsüsteemi
optimeerimise tegevuskavad?
3. Kas on leitud seisuga 20.03.2003
potentsiaalsed partnerid kellega suhelda ja koostööd teha?
4. Kui palju on seisuga 20.03.2003
koordineeritud projektitaotluse esitamisi?
5. Mitu korda on nõunik viibinud lähetuses nii Eestis kui välisriikides, mis
eesmärgil ja kes on tasunud lähetuskulud?
Palume kirjalikku vastust, kuna kavatseme materjalid avaldada ajakirjanduses.
Linnapea vastab esitajale kirjalikult ja
järgmisel volikogu istungil informeeritakse teisi.
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Remoluft kasutab ka oma toodangut
Remolufti Aktsiaseltsi külastamise päev oli tõeliselt kevadine, õues
sooja üle 10 kraadi. Ettevõtte kontoris tundus aga meeldivalt reibas
õhk olevat, hoolimata keskkütte
toimimisest. Juhataja Rein Remma (56) kabinetis surises imevaikselt konditsioneer. Meenus jutt
pagarilapsest, keda saiaga ei tasu
meelitada. Tundub, et Remoluftis
aga osatakse oma toodangut hinnata. On ju firma peamine tegevusala ventilatsiooni ja õhujahutamise süsteemide projekteerimine,
selle alane nõustamine, seadmete
paigaldamine ja hooldus. Praegustest käsilolevatest töödest on huvitavam Tallinna 21. Keskkooli
ventilatsiooni ehitamine, samuti
Balteco tehasele sama teenuse osutamine. Rein Remma sõnul tegutseb Remoluft võtmed kätte põhimõttel. Parim tulemus saadakse
ikka kliendiga vahetult suheldes.
Kui kliendil on ventilatsiooni,
õhujahutamise või õhu näitajate
stabiilsuse tagamisega mingi probleem, siis antakse kindlasti nõu,
kui vaja, koostatakse oma firma
spetsialistide abiga projekt. Kui
aga vaja, siis ehitatakse süsteem ka
välja.
Remoluft saab umbes 60%
ventilatsioonisüsteemide ehitamise tellimustest suurtelt ehitusfirmadelt. Tavaliselt tuleb ehitada alltöövõtjana mingi objekti ventilatsioonisüsteem. Näiteks sellisel moel
tuli pakkumine ehitada Paldiskis
ASile Paaditehas ventilatsioon.
Mõistagi tekitavad probleemid,
sest tihtipeale on projekteerija pannud paberile projekti vaid ehitusnorme arvestades. Tegelik elu ja
hästi töötav ventilatsioonisüsteem
nõuab aga praktilist elukogemuse
arvestamist, oskust tellida õiged

Rein Remma teeb oma kabinetis ettevõtte arenguplaane
ja juhib ka argitoimetusi.
seadmed ja materjalid. Neid teadmisi 30 töötajaga Remoluftis aga
jagub. Kaks projektijuhti, mitmed
spetsialistid ja juhataja Rein Remma on suurte kogemustega spetsialistide meeskond. Ka platsimehed ehk need, kes seadmeid paigaldavad on oma ala tundvad töötajad. Remoluftil on Tule tänaval
ka tootmisbaas, sest iga objekt on
ju eripärane ja kõiki ventilatsioonitorusid ning muid seadmeid ei
toodeta tehases. Nõnda teevad
Remolufti meistrid keerukad üleminekud ja muu vajaliku oma töökojas. Eriti hästi tuleb meestel välja ventilatsiooni mürasummutite ja
ventilatsioonikambrite valmistamine.
Ettevõtte arengusse on panustatud aastaid
Rein Remma meenutab, et üle
Tule tänava naaber AS Paulig Baltic oli aastaid tagasi hädas ventilatsioonimüraga. See ületas oluliselt kehtestatud müranormi. Remolufti mehed nuputasid tükk
aega, enne kui helineelavate sein-

tega ja muude nippidega müra normi piiridesse saadi. Vanade hoonete rekonstrueerimisel tekivad
keerukad probleemid, sest uus ventilatsioonisüsteem tuleb ju sobitada vanadesse raamidesse. Nõnda
tekkisid probleemid Nõmme Kultuurikeskuse või Maidla mõisa
ventilatsiooni ehitamisel, mõnevõrra lihtsam oli uue majaga, nn.
Šveitsi maja ehitamisega Tallinnas.
Projektijuht Silver Õunapuu on
nende ehitustega tegev olnud. Samas lisab mees, et ka väiketellijat
ei tõrjuta. Kui mõnel Saue elanikul on suve tulekul tarvis koju olmekonditsioneeri, siis saab neidki
abistatud. Mainitud kogemused
tulevad aga samm-sammult, sest
näiteks möödunud aastal käis ettevõtte spetsialistide käest läbi ca
400 projekti, millest töösse läks
sadakond.
Remoluft on enam kui 10 aastat konkurentsis püsinud ja samal
ajal arenenud. Rein Remma sai
1970. aastal tollasest TPIst kütteja ventilatsiooni eriala inseneri diplomi. Läbi projekteerimisinstituudi ja kunagise EKE süsteemi Ehitus-ja Montaaživalitsuse EMV,
jõudis mees Sauele sama süsteemi
metallitsehhi juhatajaks. Koos
Merko Grupi praeguse omaniku
Toomas Annusega asutati 1992.
aastal Remoluft. Osalus firmas jagunes 60 : 40% aktsiatest Rein
Remma kasuks. Ehitusega kokku

puutunud lugeja võiks arvata, et
mis Remmal viga elada. Eks
Merko annab tööd ja ka leiba.
Nõnda see pole. Merko on muutunud enam kommertslikuks ehituskontserniks, kes vaatab hoolsalt
hinnapakkumisi. Remoluft aga
peab osalema ehituskonkurssidel,
hankimaks alltöövõtjana ise tööd.
Võitluses ellujäämise nimel on
hakkama saadud. Kui 2001. aastal oli firma käive 15 mln krooni,
siis eelmisel aastal kasvatati seda
numbrit 3 mln võrra. Kasumis on
kogu aeg oldud.
Remolufti areng on pidev
Lõpetuseks veel üks emotsioon. Ettevõtte kontori seintel on
mitmeid sümpaatseid graafilisi
lehti, maale ja fotosid. See on ilmne viide Rein Remma ja tema abikaasa kunstilembusele. Kontori
hubasusele annab ju mõni detail
palju juurde ja töömeeleolu on teine kui hallide seinte puhul. Ilumeele ja ärihuvide seostele viitab
ka Remolufti omanike otsus osta
Haapsalus lagunemisele määratud
nn Hermannuse maja, mis sai kapitaalselt remonditud ja on tänaseks muudetud pisikeseks majutuskohaks. Sisuliselt oskusi nõudvat restauraatoritööd hindas aga
Haapsalu linnavalitsus oma tänukirjaga linna üldilme parandamisse tehtud investeeringu eest.
Juhan Hindov

Eesti Ühispanga Tallinna kontor pakub Saue harukontorisse tööd
TELLERILE,
Kelle peamisteks tööülesanneteks on pangatoodete ja-teenuste müümine, pangaoperatsioonide teostamine ning klientide teenindamine ja nõustamine.
Eeldame:
* eelnevat töökogemust(soovitavalt klienditeenindajana)
* tahet klienti kuulata ja aidata
* müügioskusi
* täpsust ja koostöövalmidust
* sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust
* pingetaluvust ja kannatlikkust
* inglise ja vene keele oskust suhtlemistasandil
* vanusega kaasnevat elukogemust
Pakume:
* väljaõpet ja erialast täiendkoolitust
* konkurentsivõimelist põhipalka ja töötulemustest sõltuvat tulemuspalka
* stabiilset töösuhet

Ettevõtte tootmisbaasis valmivad ebastandardsed ventilatsioonisüsteemi osad.

Elulookirjeldused palume saata hiljemalt 07.aprill k.a. märgusõnaga ”Teller” e-posti aadressil personal@eyp.ee või aadressil Tornimäe 2
Tallinn 15010 personaliosakond.
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Kaitseliit laiendab tegevusvaldkonda
Iga sauelane on kindlasti täheldanud, et jaama lähedal Ladva tänavas asub üks isevärki maja. Maja
ees lehvimas uhkelt sinimustvalge
trikoloor ning hoovi peal seismas
kaitsevärvi masinad. Tegemist on
Kaitseliidu Saue kompanii koduga,
kohaga, kuhu on koondunud nii
Saue kui ka selle lähiümbruse vabatahtlikud kaitseliitlased.
Kaitseliidu näol on tegemist
vabatahtlikul alusel põhineva riigikaitselise organisatsiooniga.
Kuigi peamiselt on tuntud kaitseliidu sõjaline külg, tegeleb organisatsioon ka oma liikmete sportliku arendamisega ning ühiskondliku tegevuse organiseerimisega.
Toimuvad mitmed spordivõistlused, orienteerumisneljapäevakud,
korraldatakse pidusid ja koosviibimisi. Kuid juba iseenesest on
raske seljakotiga metsi mööda
kõndimine füüsilisele vormile
märksa kasulikum, kui näiteks nädalavahetuse teleri ees maha lösutamine. Ning pealekauba saad endale ka veel hulga uusi tuttavaid
ja sõpru kellega ka väljaspool or-

ganisatsiooni tegevust on meeldiv
koos aega veeta.
Seoses Eesti peatse liitumisega NATOga on Kaitseliidule langenud üha rohkem ülesandeid ning
suurenenud vastutus. Kaitseliidu
palgalised töötajad valvavad sõjaväeosi ning ladusid. Kaitseliit vastutab reservväe üksuste formeerimise ning mobilisatsiooni läbiviimise eest. Kuid samas on suurenenud ka võimalused ning tunduvalt paranenud relvastus. Alustades tavalise malevlasena võib
soovi korral jõuda välja ohvitseri
auastmeni. Paljud endised malevlased töötavad praegu kaitseväes
või rahuvalves. Noormehed, kes

kaitseliidust ajateenistusse lähevad
on teistest ajateenijatest oma oskuste poolest peajagu üle.
Varustus paraneb, väljaõpe tõhustub
Kaitseliidu relvastus on vähemalt kergerelvade osas täielikult
maailmatasemel. Meie käsutuses
olevad ja NATO riikides laialdaselt kasutatavad kuulipildujad
MG3 ning tankitõrje granaadiheitjad Carl-Gustav on vast sobivateks
näideteks. Samuti on tekkinud
meie arsenali ka raskerelvastust,
miinipildujaid, kahureid ning soomukeid.
Kaitseliidu liikmeks võib saa-

da iga Eesti vabariigi kodanik, kellel vanust vähemalt 15 aastat ning
kes pole olnud seadusega pahuksis. Tegevust leidub kõigis vanuses vabatahtlikele, kusjuures ülesannete määramisel arvestatakse nii
palju kui võimalik inimese enda
oskuste, soovide ja huvidega. Kui
mees armastab kuulipildujat üle
kõige, siis ei määrata teda vägisi
näiteks snaipriks, vaid võimaldatakse tal oma “kallikese” tundmaõppimisega tegeleda. Kui nüüd
kellelgi tekkis soov meiega liituda, siis võib meiega ühendust võtta, helistades Saue kompanii
numbrile 659 6179 või tulla esmaspäeva õhtuti kella 20:00 aadressil Ladva 1.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
Kaitseliidu näol on tegemist Eesti
suurima ühiskondliku organisatsiooniga, mille põhisuunitluseks on
liikmete sõjaline väljaõpe. Kuid
samas on tegemist kohaga, mis võimaldab aktiivselt osa võtta ühiskondlikust elust ning veeta kasulikult ja huvitavalt oma vaba aega.
Ivo Müürsepp

Café Rosmari on hubane kohvik Saue südames

OÜ Carwide on 5-aastase toitlustusalase kogemusega perefirma. Selle
aasta jaanuaris avasime endise klubi
Extaas ruumides (Saue Kaubakeskuses, Ridva tn.15) täiesti uue interjööri ning mõnusa õhkkonnaga kohviku Cafč Rosmari. Külastajate kasutuses on kaks hubast saali, mis mahutavad vastavalt vajadusele 30-80
inimest. Oleme avatud E-R 9-19 ja
L,P 10-18. Ühendust saab telefonidel 659 6120 ja 056 482025, meie

Olmemuinasjutt

e-mail on aga rosmari@carwide.ee.
Meie juures on mugav korraldada pidulikke lõunaid, sünnipäevi, erinevaid vastuvõtte ja perekondlikke tähtpäevi. Kohvik on
sobiv paik nii klassiõhtute, kui ka
klubide ja seltside ürituste korraldamiseks. Väiksemat saali on võimalik ka reserveerida privaatse ärilõuna või piduliku õhtusöögi korraldamiseks 10-25 inimesele. Soovi korral katame Teie peolaua nii

kodus, kui ka büroos ja abistame
ürituste toitlustamisel.
Firmadele pakume koostöövõimalust töötajate kiireks, kvaliteetseks ja soodsaks igalõunaseks
toitlustamiseks. Esimesed koostööpartnerid on juba leitud, kelle töötajad naudivad head teenindust ja
maitsvaid roogasid.
Teretulnud on kõik soovid ja
ettepanekud ning arvame, et ainult
koos Teiega leiame parimad lahen-

dused. Et meie kliendid oleks teadlikud kohvikus toimuvast, on kavas luua ka kliendiandmebaas, mille abil hoiame Teid kursis nii kõigi
ürituste, kui ka soodus- ja eripakkumistega. Kui soovid infot kohvikus toimuvast, siis saada meile
oma nimi koos E-meil aadressiga.
Hubane ja sõbralike hindadega
Café Rosmari ootab Teid!
Maire Rästas
Café Rosmari juhataja

Kuidas kingsepp Sauele sai

Meie vanaisade aegu haigutas kivine põld praeguste Saue korruselamute kohal. Peale Peterburi
Talvepalee vallutamist punaste
poolt hakkas tööliste ja talupoegade võim visalt edasi Eestimaa poole liikuma. Inimkond võttis graatsilise hobuse asemel kasutusele
müriseva traktori. Kompartei mehed otsustasid Sauele ehitada masin-traktorijaama. Kus toimub
tootmine, seal on ka vaja ametimehi, nendele omakorda elamuid
ja nii ehitati põllule elamud.
Ammu on möödunud aeg, mil
omavalmistatud pasteldes käidi.
Kätte tuli Kommunaari jalatsite
ajastu. Need jalavarjud vajasid pidevalt parandamist, selleks ehitasid kohalikud ametimehed Sauele

teenindusmaja, kuhu sai tööruumi
ka kingsepp.
Pikapeale tulid võimule Saue
rahva poolt valitud avaliku elu tegelased. Nemad arvasid, et on vaja
tõsta linna sissetulekut teenindusmaja tulude arvelt. Tõstsid ruumirendi hinna nii kõrgele, et kingsepp-meister läks pankrotti. Nüüd
on käes Adidase ajastu, need jalanõud vajavad vähem parandamist,
kuid siiski esineb veel lagunevaid
jalavarje. Tuli otsida võimalus,
kuidas kingsepp-meister Sauele
jalatseid parandama saada. Kui
töötuba pole, siis kõige käepärasema võimalusena jäi see, et meister võtab oma sõiduautos tellimuse vastu, teeb Tallinna Autobussikoondise töötoas jalanõud korda

ja toob nädala pärast omanikule tagasi. Teenus pole mugav tellijale
ega kingsepp-meistrile endalegi,
aga muinasjutul peab alati olema
õnnelik lõpp.
Ametlik teadaanne: Saue kingsepp võtab tellimusi vastu igal lau-

päeval 10.00-12.00 oma autos
kaubakeskuse kõrval. Helmut
Jõgis tel. 6332848
Muinasjutu pani kirja
kingsepa usaldusisik
Mati Nappus

Kingsepp-meister Helmut Jõgis oma neljarattalise vastuvõtuautoga.
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Algab õpilaste registreerimine I klassi
Kätte on jõudnud viimane kooliveerand. Algamas on tasemetööde ja eksamite periood ja samas
juba uue õppeaasta plaanide koostamine. Seoses sellega algab ka
uute õpilaste registreerimine. Saue
Gümnaasium ootabki oma tulevasi esimese klassi õpilasi kooli koos
vanematega 21. – 25. aprillil kell
17.00 –19.00. Meediast võib lugeda ärevaid teateid katsetest ja
testidest. Meie koolis katseid ei
toimu ja vastu võetakse kõik teeninduspiirkonnas elavad lapsed.
Siiski toimub kooliastujatele vestlus, et nii laps kui ka lapsevanem
näeksid, mida peaks kooli tulles
oskama ja millele oleks vaja suve
jooksul veel tähelepanu pöörata.
Mida siis peaks I klassi tulev

laps teadma? Kindlasti oma eesja perekonnanime, vanust ja sünnipäeva, kodust aadressi. Ta peaks
tundma värve, tundma numbreid
kümneni, neid õigesti järjestama,
teadma lihtsamaid geomeetrilisi
kujundeid, neid rühmitama. Ka
peaks oskama sõnu kokku lugeda
ja antud lauseid piltidega seostama. Kõik see on koolitulevale lap-

sele võimetekohane ja enamik saab
sellega ka kenasti hakkama. Seega muretsemiseks pole põhjust.
Uuel õppeaastal tahame anda
I klassi lastele ja nende vanematele veidi valikuvõimalust. Saue
kool avab kolm I klassi, kus poisse ja tüdrukuid oleks enam vähem
võrdselt. A ja B klassile on lisatud
üks tund kunstiõpetust nädalas ja

tegeldakse rohkem loovusega, C
klassis on üks tund matemaatikat
rohkem. Selle raames õpetatakse
algklassiõpilastele mõeldud majandusõppeprogrammi. Kõigis
kolmes klassis on kahele kehalisele lisatud üks tund rütmikat, kus
kahe õpetaja juhendamisel õpitakse rahvatantsu, mängitakse ja arendatakse lapses rütmitunnet.
Tulevased koolijütsid
tulevad kevadel koolimajaga tutvuma koos oma lasteaiarühmaga.
Lapsevanemaid ootame aga kooli
mai lõpupoole toimuvale lastevanemate koosolekule. Kohtumiseni Saue Gümnaasiumis.
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Linnavalitsus paigaldab suured konteinerid aprillis
Taas on käes aeg, kus talv oma
maadkatva lumevaibaga on taandumas ja see, mis alles hiljuti oli
lume all peidus, on tänaseks linnapildi inetuks muutnud. Lume
sulamine ja külmunud maapinnas
tekitasid olukorra, kus tänavatelt
sulavett ära vedada tuli. Kuid märtsikuine kevadpäike on meile appi
rutanud. Silmnähtavalt kaovad
veelombid ja lumevaip.
Eks ole aprillikuu olnud ikka,
ajast-aega, kevadtööde tegemise
kuu. Jätkakem seda traditsiooni ka
sel aastal! Loodan, et seda kutset
järgivad nii ühistud, ettevõtted,

maaomanikud kui ka eramukruntide valdajad. Linnavalitsus omalt
poolt aga jätkab sissetöötatud traditsiooni ja paigaldab suuremahulised konteinerid eramupiirkondadesse alljärgnevalt:
1. Ladva – Lehtla tn nurk
2. Vana-Keila – Kivipõllu
3. Kuusemetsa – Koore
4. Tammetõru – Aiamaa
5. Tõkke – Tammetõru
6. Vana – Keila – Rauna
7. Sarapiku – Kiviloo

Samuti võimaldame mulda neile, kes soovivad rajada sõidutee ja
krundivahelist haljasala või seda
korrastada. Selleks palume esitada haldusinspektorile kirjalik avaldus. Iga konkreetne objekt vaada21.04-22.04.03
21.04-22.04.03
23.04-24.04.03
23.04-24.04.03
25.04-26.04.03
25.04-26.04.03
27.04-28.04.03

takse üle. Linnavalitsuse poolt jagatava mulla kogus on kahtlemata
piiratud. Teadmiseks kõigile, et ka
käesoleval aastal toimub konkurss
Kaunis Kodu. Palume kõigil hoolikalt ringi kaeda ja kel hea mõte,
siis ka teada anda. Soovin kõigile
ilusat kevadet ning edu ja jõudu
kevadtööde alustamiseks. Püüame
tööd teha käsikäes, sest ühise meele, nõu ja jõuga suudame enamat.
Inger Urva
haldusinspektor

Sauel tähistati rahvusvahelist teatripäeva
Sauel tähistati rahvusvahelist teatripäeva reedel, 27.märtsil kooliteatri lustliku etendusega Tagatipu Tiisenoosen. Saue Gümnaasiumi õpetajatel on ikka tavaks olnud
mängida näitemängu. Nõnda olidki gümnaasiumi aula laval õpetajad Mart Tamberg Tagatipu talu
peremehe rollis, Malle Liiv tema
naisena, Karin Tümanok nende
tütrena, Õie Jakobson Tagatipu
perenaise õena, Kaido Tälli koolmeistrina Jaan Palumets Kallaku
suurtalu peremehena, Ulvi Urgard
koomeistri tädina ning Tuuli Susi
ja Grete Põldma kehastasid külanoori.
Külaelu kajastava komöödia
on kirjutanud Hugo Raudsepp,
kelle sünnist möödub tänavu 120
aastat. Ettekantud komöödia lavastas Ellen Alaküla, kes ka Saue teatrisõpru tervitas enne etendust.
Publiku rahulolu väljendava aplausi ja etenduse järel jagatud lillede hulga põhjal tuleb tõdeda, et

etendus meeldis väga. Kõik näitlejad andsid oma rollile sisseelamise ja hingejõuga nauditava omapära, moodustades koos harmoonilise lavaansambli. Saue õpetajate
ettekandes esietendus Tagatipu
Tiisenoosen Kooliteatrite festivalil
Ugala teatrimajas selle aasta 1. veebruaril.
Teatripäeva tähistamine jätkus
pühapäeval, 30. märtsil Saue
Gümnaasiumi aulas, mil avanesid
Universumiväravad Taevateatri
trupi ettekandes. Universumiväravad on lavastuslikult häppening,
kus pealtvaatajate ja esinejate vaheline piir on praktiliselt kadunud.
Gümnaasiumi aulas etlesid autorlavastaja Elaan, näitleja Jüri
Aarma, klaverikunstnik Urmas Sisask ja Kristel Pohlak. Sündmustik kujunes kosmilises ümbruses,
täpsemalt Linnutee Galaktika
Nõukogu istungil, mille liikmetena osalesid ka Saue volikogu liikmeid Ero Liivik, Kostel Gerndorf,

Mati Nappus, Enn Vaher ja Rafael
Amos.
Häppeningi üldise tegevuse
raame tutvustas Saue Sõna eelmine number. Etenduse käigus kerkisid üles aga ootamatult inimlikud probleemid, mille poolt või
vastu sai iga saalisolija anda oma
hääle. Näiteks vaeti probleemi, kas

karistada või autasustada inimest
ühiskondliku leppega paika pandud reeglitest üleastumise eest,
kuigi tema teo tagajärjed andsid
hea tulemuse ehk vältisid sõja puhkemise. Tuleb tõdeda, et omapärane etendus rikastas kindlasti
Saue kultuurielu.
Saue Sõna

Saue kooliteatri trupp mänguhoos Malle Liiv (vasakult), Ulvi
Urgard, Mart Tamberg, Õie Jakobson, Karin Tümanok ja Kaido Talli.
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KJK Tipp Saue rühma sisehooaeg läks korda
Kergejõustiklaste sisehooaeg on
lõppemas. Kergejõustikuklubi
Tipp Saue rühm tegutseb alles teist
aastat. Seda silmas pidades võin
KJK Tipp Saue rühma õpilaste esinemist pidada edukaks. TV-10
Olümpiastarti võistlussarjas oleme
kahe etapi järel 9249 punktiga hinnataval 15. kohal. See koht tagaks
kooli võistkonna pääsemise juunis
toimuvale finaalvõistlusele Kärdlas, kui suudaksime järgneval kahel etapil seda kohta vaid hoida.
Suurema panuse on võistkonnas andnud Karel Israel poiste vanemas rühmas, kes oli oma tugevaimal alal, 60m jooksus B-finaalis ja sai kokkuvõttes 12. koha isikliku rekordi (8,10) lähedase 8,14ga. Üllatuse valmistas Karel 60m
tõkkejooksus Harju maakonna
võistlustel, kus ta vaid ühe sajandiksekundiga jäi teiseks. Kaugus-

hüppes on Karel sellel hooajal saanud parimana kirja 4.80.
Sama edukalt on tüdrukute
vanemas rühmas esinenud
Christin Korpatshjova, kes oli
60m jooksus 13. ajaga 8,60 ja 60m
tõkkejooksus 18.ajaga 10,51. Kaugushüppes oli ta 4.36-ga 27.
Tüdrukute nooremas vanuserühmas on tublim olnud Silvia
Kinger, kes 60m tõkkejooksus oli
33. ja 60m jooksus 49., tulemused
vastavalt 11,49 ja 9,62. Poiste nooremas vanuserühmas olid II etapil
tublid üllatajad Martin Kuuben
18. kohaga kaugushüppes (tulemus 4.34) ja Laur Uusmägi 60m
tõkkejooksus 21.kohaga (tulemus
10,91).
Vanema rühma kuulitõugetes
tõid hinnatava punktilisa tüdrukutest Selene Volt, tõugates 3-kilost
7.77 ja poistest Sander Kahk, tõu-

gates 4-kilost kuuli 7.43. Lisaks
eelnimetatutele on võistkonnas
esinenud veel Taavi Ilu, Anniriin
Salutee, Liina Tamme, Märten
Kuusemets, Marleen Kriisa ja Priit
Voolaid. Kõikidel TV-10 Olümpiastardi vabariiklike finaalvõistluste aladel oli võistlejaid saja ringis ja koole osales 48. Keda huvitab see võistlussari lähemalt, uurigu TV-10 Olümpiastardi kodulehekülge
aadressil
http://
www.10olympiastarti.ee
Harjumaa sisekergejõusiku
noortemeistriks tuli Triin Koppel
300m jooksus tulemusega 46,03.
Hooaja tipptulemuseni jõudis ta
aga Harjumaa täiskasvanute sisemeistrivõistlustel, kus ta ajaga
45,34 jäi neljandaks. Kergejõustikuklubi Tipp koondvõistkonnas
esines Triin Harjumaa ja Leksi-44

maavõistlusel (60m 8,58 ja teatejooksus). Vabariiklikel noorte talvistel karikavõistlustel olid Triin
Koppel ja Christin Korpatshjova
4x200m teatejooksus 5. koha saanud võistkonnas. Individuaalselt
jooksis Triin 200m (aeg 28,67) ja
Christin 400m (aeg 65,37). Eesti
noorte vabariiklikel B-klassi sisemeistrivõistlustel startis lisaks neile kahele tüdrukule ka Karel Israel.
Triinu aeg 200m jooksus oli 28,39
ja Christinil 28,78, Karelil 60m
jooksus 8,29. Pildid võistlustelt
on klubi koduleheküljele http://
www.keila.edu.ee. Sealt on ka
Harju maakonna siseedetabel, kus
eelnimetatud lapsed on oma tulemustega kõrgetel kohtadel.
Ulvi Tsarski,
KJK Tipp Saue rühma treener

Lainela tantsis end Koolitantsu 2003 laureaadiks
19. – 22. märtsini toimus Tallinnas Koolitants 2003 tantsufestival,
millest võttis osa ka Saue Huvikeskuse showgrupp Lainela kahe
tantsuga. Ettevalmistused ja treeningud selleks ürituseks algasid
juba eelmise aasta lõpul, kuna eelvoorud toimusid veebruaris ning
tantsida tuli hästi, et pääseda finaali. Nii püüdsidki anda tantsijad
endast parima ja nagu näha tasusid rasked treeningtunnid ennast
ära – tantsud Stop pressure on me
ja Peegel pääsesid mõlemad finaali. Ega nüüdki saanud ennast lõdvaks lasta. Algas tihe töö, et tantse veel paremaks lihvida. Mida
lähemale finaalkontserdile, seda
pingelisemaks muutus õhkkond.
Närvis ei olnud ainult tantsijad,
vaid ka juhendaja – Elo Marika
Kongo.
Ja siis jõudiski kätte see tähtis päev – 20. märts, kui Salme
Kultuurikeskuses toimus estraaditantsude finaal. Lainela tüdrukud
olid enne esinemist 2 tundi kohal,

Showgrupp Lainela on pikka aega olnud heal tasemel.
et teha vajalik meik, soojendus ja
selga panna kostüüm ning siis algas see kõige hullem – oma esinemisjärjekorra ootamine. Kuigi eeltöö oli põhjalik, oli siiski tüdrukutel närv sees ning lava taga
oodates mõtles viimne kui üks veel
tantsusammud läbi. Siis lavale!
See oli fantastiline tunne – tantsida ja kuulda, kuidas publik kaasa
elab, sel hetkel oli unustatud närvilisus ning vaid naudid laval olemist ja esinemist. Publikult saadud

toetus ja energia tähendasid tantsijatele palju ja kõik see tasus ära.
Tants Stop pressure on me kuulutati 7-9 klasside vanuseastme laureaadiks ning tants Peegel sai teise koha. Laureaaditiitel tähendas
esinemist ka järgmisel päeval rahvusvahelisel tantsufestivalil Young
& dancing in Tallinn 2003.
Kõik olid õnnelikud tulemuste üle, kuid latt tuli jälle kõrgemale seada, sest konkurents oli väga
tugev. Järgmisel päeval oli kõigil

väike ärevus sees, sest järjekordselt tuli anda endast parim. Ka rahvusvahelise finaali võitis Lainela
noorem trupp ära ning tantsijate
juhendaja – Elo Marika Kongo
kuulutati parimaks treeneriks,
mille üle tunnevad uhkust kõik
tema õpilased. Kokkuvõtteks võib
aga öelda, et üritus oli väga lahe
ja tore. Terve koolivaheaeg oli sisustatud tantsimisega. Kõik olid
energilised ja rõõmsameelsed ning
väike ärevus oli kõigil sees. Tantsijad jäid tulemustega väga rahule, sest läks ju nii hästi! Isegi praegu on mõtted ikkagi koolitantsu
juures. Kuidagi tühi tunne on, et
peab jälle argiellu astuma ja ei saagi enam nii palju tantsida. Jääme
põnevusega ootama järgmist aastat, kui Koolitantsu festival toimub
kümnendat korda. Loodame, et ka
siis läheb Lainelal sama hästi või
veelgi paremini!
Gerli Vatt
12 a klass

Juubeliaastal võetakse Saue lapsed klubisse tasuta

Saue linna 10. aastapäeva puhul
võtab spordiklubi TJK-88 algajate hokimängijate ettevalmistusrühmadesse tasuta 10 Saue linna last
vanuses 9-11 aastat ja 10 last vanuses 6-8 aastat. Algajate treeningud kestavad kuni 31.maini, juuni
on vaba ja juuli teisel poolel alustatakse uut hooaega treeninglaagriga Lõuna-Eestis. Info telefonidel 6 709 693 ja 052 71 169.

Kevade saabumisega hakkavad jäähokimängijad oma võistlushooaega lõpetama. Kõige nooremas E-vanusklassis (U-12, 1991
sündinud ja nooremad) ongi lõppenud nii Eesti kui ka Tallinna
meistrivõistlused. Saue Gümnaasiumi Va klassi õpilane Ander
Ader ning Vc klassi õpilased
Raiko Kiik ja Mihkel Selberg treenivad ja mängivad spordiklubi

THK-88 koosseisus. See klubi saavutas Eesti meistrivõistlustel neljanda koha ning Tallinna meistrivõistlustel teeniti välja pronksmedalid.
Kaitsemängija Ander Ader
viskas ametlikes mängudes 4 väravat ja andis 4 resultatiivset söötu. Ründemängija Raiko Kiigel
olid need arvud vastavalt 6 ja 10
ning keskmängija Mihkel Sel-

bergil 12 ja 11. Need poisid sõidavad Soome, kus mängivad Järvenpääl toimuval noorteturniiril.
Aprilli lõpus toimub Tallinnas veel
THK-88 viieteistkümnendale aastapäevale pühendatud rahvusvaheline noorteturniir, kus peale Eesti
meeskondade osalevad meeskonnad Soomest, Lätist ja Valgevenest.
Spordiklubi THK-88
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Saue Huvikeskus annab teada
5. aprill algusega kell 12.00 SAUE KOOLITEATRIPÄEV
Osalevad: Saue Huvikeskuse näitering, Rahumäe Põhikooli 6b
ja 6c klass, Nõmme Kultuurikeskuse muusikateater Peegel,
Tabasalu kooliteater, Caritase Loovuse kool
Korraldavad: Saue Huvikeskus ja MTÜ Banaanikala
Sissepääs tasuta.
6. aprill algusega 12.00 laulukonkursi SAUE LAULULAPS
2003 lõppkontsert
Korraldavad: Saue Huvikeskus ja Saue Naisselts
12. aprill kell 10.00 – 14.00 kursus
LOOME ISE MUNAPÜHADE MEELEOLU
Saue Noortekeskuse ruumides (Tule 7)
Kaasa võtta oksi, kevadlilli ja lihavõtteatribuutikat
Tööriistadeks käärid ja oksatangid
Osalustasu 50 krooni
Korraldavad: Saue Huvikeskus ja Saue Naisselts
Info telefonidel 659 5009 ja 052 34 339
TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Võimalus tellida ka disainerit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 80.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali.
NÜÜD KA
HÖÖVELDATULT
Avatud
E – R 8.00 – 17.30
L 10.00 – 13.00
Info telef.: 6 709 183 või
050 50 194
Raamatupidamisteenused.
Küsi hinnapakkumist. Tel.
052 73 923 või erten@hot.ee

Soovid osta vankrit, hälli,
turvatooli?
Vōi hoopis rōivaist,
kōrinaist sa hoolid?
Ja soovid saada
hinnaüllatusi?
Sea sammud kauplusesse

5. aprill 2003

Laagri keskuses
Veskitammi 1
on avatud taas
ILUSALONG
•
naiste ja meeste juuksur
•
maniküür
•
pediküür
•
kosmeetilised protseduurid
OLETE OODATUD
Avatud
E – R 9.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Telef: 6 796 424
AEROOBIKA!!!

Rühmad tegutsevad Saue
Gümnaasiumis
(suures võimlas)
Teisipäeviti
kell 20.15 – 21.15
Neljapäeviti
kell 20.00 – 21.00
Täiendav info:
treener Anu Riit
GSM 050 94 796
Telefon 6 709 740
Müüa soodsalt väga vähe
kantud jalgpalli jalatsid nr 38.
Tel 051 939 579, õhtuti
6 596 213.

MemmeMusi!

Keilas, Jaama tn 6
www.hot.ee/kplmemme/
Laupäeval, 12. aprilli kella
9.00 – 17.00
toimub Sauel, turu juures

KEVADINE
AIANDUSE -JA
KAUBALAAT
Info telefonil 058 050 167
1,5 aastane lõbus noormees
ootab kord nädalas 3 – 5
tunniks hoidjatädi.
Tasu kokkuleppel.
Telef. 6 596 909 või
050 90 313.

Müün ühetoalise korteri
Sauel Tule tänavas (5/5).
Telef. 055 635 588.

LASTEKODU 5 TALLINN
TEL 6606 350
GSM 055032277
WWW.EHITAL.EE

SAUE JÕUSAAL
avatud
E-L 10.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

“Veskitammi Ilusalong”
asukohaga Laagri
Spordihoone ujulas (Laagri
asula, Veskitammi 22) pakub
juuksuriteenust kogu perele,
samuti maniküüri, pediküüri,
silma-, kulmuvärvimist,
depilatsiooni.
Oleme avatud:
E – R 09.00 – 20.00
L 09.00 – 16.00
Info telefonil: 6 796 841

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.

Tule baar

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.

Müüa Mazda 626 sedaan
1993.a., hall, 2,0, el. aknad,
roolivõim. Heas korras.
Tel 051 980 960

Avaldame kaastunnet
Jaan Stambergile
ISA
surma puhul.
Sõbrad Sauelt

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 2200

