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Saue linn, Paulig ja Saue Ettevõtjate
Liit kutsuvad Maitsete laadale
Saue linn tähistab sellel
suvel oma 10. juubelit, millega kaasnevad meeleolukad sündmused Sauel kogu
suve vältel. Üks tore üritus
selles sündmustejadas on
31. mail toimuv sauelastele juba 1997. aastast tuttav maitseainete laat
ehk seekord siis Maitsete laat. Et aga sellel
aastal ei ole sünnipäev mitte ainult Saue linnal, vaid ka Pauligil, kes samuti oma 10. juubelit tähistab, otsustasid tähtpäevalised ja
Saue Ettevõtjate Liit seda laata veelgi suurejoonelisemalt ning pidulikumalt korraldada.
Iseenesest mõistetavalt peab üks õige suvi
algama ning lõppema suure grillimisega. See-

tõttu toimubki paralleelselt laadaga suur grillimisvõistlus, kus seitse kanget meeskonda võistlevad Santa Maria parima grillija 2003. aasta
tiitli eest. Toimub ka heategevuslik grill-liha
müük, mille tuludest toetatakse seekord Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrit. Uueks elemendiks laadal on Pauligi-Fazeri ühiskohvik, kus
pakutakse eriti peeneid kohvijooke Euroopa erinevatest kultuuridest ning selle kõrvaseks tuliseid Fazeri saiakesi otse ahjust.
Kuni aga emad kohvitavad ning maitseaine
maailma uudistega tutvuvad, saavad pereisad
ringi vaadata tööstusnäitusel, kus kohalikud
Saue ettevõtjad oma toodangut demonstreerivad. Laada korraldusse on kaasatud ka kommitootja Kalev, kes toob kohale mägede viisi
maiustusi ning paneb püsti Lastemaailma, kus

30. mai on Saue Noortepäev
ehk noored võimul

Tänavu juba kolmandat aastat korraldavad Saue
noored päris enda päeva – Saue Noortepäeva.
Noortepäev saab teoks alati maikuu viimasel
reedel. Tänavu on sel päeval eriline tähendus –
noortepäev on pühendatud Saue linna 10.
aastapäevale.
Noortepäev on oluline – noored ise teevad
seda ju endile. Noortepäeva korraldustoimkond
Rainer Sternfeldi juhtimisel on ürituse kordamineku nimel vaeva näinud juba mitu kuud.
30. mail on kõigil sauelastel võimalus sellest
päevast osa saada. Kõiki, kellel on 30.mail vaja
linnavalitsuses asju ajada teenindab Saue gümnaasiumi õpilastest moodustatud noorte linnavalitsus. Noored on oma ülesannete täitmiseks
valmistunud nii põhjalikult, et töötavad sel päeval iseseisvalt ja linnavalitsuse ametnikud on
töökohustustest vabad. Noori toetavad nende
tegemistes linnavalitsus, gümnaasium ja noortekeskus. Noortepäeval juhivad linna ja teenindavad linnakodanikke linnavalitsuse liikmetena ja ametnikena:
Linnapea
Katrin Puusepp
Abilinnapea
Laura Lepp
Ettevõtlusnõunik
Gerli Vetema
Linnasekretär
Suive Pahrt,
Moonika Märtson
Jurist
Rainer Madalik,
Rene Viljaste
Linnasekretäri asetäitja
Ene Villo
Infojuht
Maris Madisson,
Kadi Raudnask
Registripidaja
Martti Reskov
Finantsist
Taavi Strepaitis

Haridus-ja Sotsiaalameti juhataja

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Sotsiaalabi spetsialist

Virge Paluvir,
Annely Kiss

Indrek Vahtra
Lenneli Leibenau,
Merit Halop
Heakorrainspektor
Stina Kivistik,
Marilin Kooskora
Ehitusinspektor
Rainer Allik,
Ivo Seppur
Maakorralduse peaspetsialist Mari-Liis Tomp
Arhitekt
Mari Feldmann,
Gerly Raudsepp
Kell 12.00 saab gümnaasiumi juures alguse noortepäeva meelelahutuslik ja sportlik osa.
Seda korraldab taas noorte endi toimkond.
Kavas on lastemängud ja –võistlused, ponisõit,
tänavakorvpalli turniir „Saue Koss 2003“ ja
palju muudki põnevat. Õhtul kell 19.00 on aga
noortepeo algus. Siis esinevad noortebändid,
showtantsutrupp ning muidugi saavad tantsida
ka kõik kohaletulnud. Kell 22.30 on noortepäeva lõpetamine.
Tulge kohale ja nautige mõnusat meelelahutust. On ju noorematel põhjust tähistada õppeaasta lõppu, gümnasistidele aga kulub ära
mõnus lõõgastus tõsise õppeaasta või siis koolilõpu toimetuste vahepeal. Oodatud on muidugi ka need noored, kellel gümnaasium juba
selja taga. Noored, kes on seotud noortepäeva
korraldamisega ning kes töötavad linnavalitsuse
ametnikena saavad tõsise kogemuse, mis edaspidises elus kulub kindlasti ära.
Erna Gerndorf,
Saue Noortekeskuse juhataja

pakutakse head ja paremat kõige pisematele laadalistele ning hoolitsetakse selle eest, et ka lastel huvitav oleks seni kuni emad-isad laadal sisseoste teevad.
Kui siis viimaks emadel maitseained ja
kohvi tagavara aastaks ette olemas ning isadel
Saue firmade uusimad tooted ülevaadatud, saab
mõnusalt aega veeta muusikat ning lavatralli
nautides. Programmi eesotsas saab näha tuntud näitlejat ja lauljat Peeter Kaljumäge, keda
muusikaliselt toetab kõigile tuntud ansambel
Apelsin. Niisiis, võtkem oma pere ja tuttavad
ühes ning tulgem lõõgastuma ning nautima
kohvi ja maitseainete maailma.
Kairi Põldsaar
turundusassistent
AS Paulig Baltic

Head sauelased,
tulge
Folkooripeole!
29. mail toimub lustlik Folklooripidu, mis
on üheks Saue linna 10. aastapäeva ürituseks.
Pidu algab esinejate rongkäiguga Saue
kaupluse juurest kell 17.30. Puhkpilliorkestri saatel liigub rongkäik Saue Gümnaasiumi juurde. Kell 18.00 algab kooliesisel haljasalal pidu tule süütamise ja arvukate osalejate esinemisega. Tantsivad
lasteaialapsed ja Saue Gümnaasiumi 1…9
klasside õpilased. Mängib “Saue Kägara”
kapell. Esinevad “Saue Kägara”, “Vokiratta” ja Simmajate tantsijad.
Laulurõõmu pakub Saue Gümnaasiumi tütarlastekoor, Saue Naiskoor ja ansambel “Rukkilill”. Külalisesinejateks on Saku
Huvikeskuse memmede ja segarühma tantsijad ning Keila Kultuurikeskuse õpilasrühm. Peo lõpus liigutakse ühistantsuga
kooli saali simmanile. Pillimehed on Margus Veenre ja Tarmo Kivisilla. Avatud on
puhvet. Vihmase ilma korral toimub pidu
kooli saalis.
Head peotuju kõigile!
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
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Toimetaja veerg
Töökohad noortele
Tänase ühiskonna suur murelaps on noorteprobleem. Ühiskonna liidrid otsivad lahendusi. Mida teha, et noori hoida narkootikumidest, alkoholist, et nad täidaksid koolikohustust. Mõnikord vedelevad lahendused nina all, mõnikord pakuvad noored inimesed neid ise välja. Ole mees ja korja lahendus üles. Tuleb suvi ja paljudel on
probleem, kuidas seda oma võsukestele sisustada. Taas on ootamatult avastatud, et
on võimalik lapsed tööle panna. Tung õpilasmalevasse oli Tallinnas meeletu ja 900
kohta täideti tunniga. Lahendus on olemas
– andke noortele võimalus tööga oma vaba
aega sisustada.
Sauel on noortekeskuse juhataja Erna
Gerndorf korraldanud Saue Noorte Töömalevat juba mitu aastat. Tänavu alustab
malev 5. juunil kell 8.30 linnavalitsuse
ees ja töötatakse 5. juunist kuni 4. juulini.
Maleval on kaks vahetust. Tänaseks on
sõlmitud juba 96 töölepingut, kuid soovijaid oli oluliselt rohkem kui malevasse suudeti vastu võtta. Olukord on analoogne
Tallinnaga. Kui aga suhtarve võrrelda, siis
on enam kui 400 tuhande elanikuga pealinna ja 5000 elanikuga Saue enam kui
üheksakümmend malevakohta oluliselt
sauelaste paremini korraldatud noorte tööhõive kasuks.
Kokkuvõte õpilasmaleva või töömaleva kohta on selge ja lihtne – see on arukas
ettevõtmine. Iseasi on see, kuidas malevat
korraldada, kas kõik tahud on korralikult
läbi mõeldud. Kindlasti pole malevas kohta
lodevusele ja minnalaskmisel. Malevasse
võib suhtuda eelarvamusega, kuid eesmärk
on õige – anda noortele võimalus teha tööd
ja organiseerida oma vaba aega. Omavalitsusjuhid ja tööandjad võiksid malevaid
rohkem toetada. Täna ei oska öelda, kui
palju oleks vaja töökohti, et kõiki malevasse pürgijate soovi rahuldada. Vast päris ilma konkurentsita malevakohale võiks
alata allakäik. Kuid tööandjad võiksid
mõista – luues suveks ajutisi töökohti, aitate oluliselt kaasa tuleviku kujundamisele
ja see on tähtis.
Juhan Hindov
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Ka tänane päev muutub ajalooks
Viimasel ajal on Saue linn kiiresti kasvanud.
Paljud on oma tuleviku sidunud linnaga rajades siia oma kodu. Nende hulgas leidub
ka huvilisi, kellel on tahe oma koduümbrust
lähemalt ja üksikasjalikumalt tundma õppida. Alles siis, kui me oma kodukanti tõesti
tunneme, oskame teda ka hinnata ja armastada ning säilitada tema omapära. Möödaniku väärtustamiseks ning Saue linna 10. aastapäeva väärikaks tähistamiseks, avas Saue
koduloo klubi näituse “Mööda kodukandi
ajaloo radu”.

Meie väljapanek kajastab peamiselt lähiajalugu, seega siis sellist ajalooetappi,
mida mäletavad meie emad, vanaemad, naabrid ja tuttavad. Koduloo klubi näitus on välja pandud Saue Linna Raamatukogu ruumides (Nurmesalu 9) jaanipäevani ja see on
avatud esmapäevast reedeni 10 –18, laupäeval 10- 17.
Täname näituse toetajaid Saue Linnavalitsust, AS Nolmette‘t ja Peeter Luike. Tere
tulemast!
Marika Salu

Näitust uudistasid tõsise huviga noored koduloolased Saue Gümnaasiumist.

Lastekaitse Liidu üleskutse
Lastekaitse Liit teeb ettepaneku omavalitsustele ja ettevõtjatele muuta lastekaitse päev
– 1.juuni alkoholivabaks päevaks ning piirata alkoholi kättesaadavust.
Teeme ettepaneku korraldada 1. juunil
peredega seonduvaid üritusi, mille motoks
on “Eluterve lapsepõlve nimel”.
Eesti ühiskond tervikuna ja sealhulgas
kahjuks ka noored tarbivad aasta-aastalt üha
rohkem alkohoolseid jooke. Kurbusega tuleb tõdeda, et Eesti ühiskond on alkoholiseerumas.

See on Eestis valitseva liberaalse alkoholipoliitika tulemus. Alkohol on peamine
põhjus pereprobleemide ja perevägivalla tekkimisel. Meie kõigi kohus on aidata teavitada ühiskonda selle probleemi tõsidusest.
Lastekaitse Liidu ja Põlvamaa Lastekaitse Ühingu algatus. Heaks kiidetud Lastekaitse Liidu üldkogu poolt 26.04.2003.
LL üldkogu juhatus
Elmar Nurmela
Ene Tomberg
Sirje Vaher

Saue Linnavalitsus ühineb Eesti Lastekaitse Liidu üleskutsega ja kuulutab
1. juuni - lastekaitsepäeva - ALKOHOLIVABAKS PÄEVAKS!
Linnavalitsus kutsub üleskutsega ühinema Saue linna elanikke ja ettevõtteid.

LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus esitab volikogule lisaeelarve
Maikuu linnavalitsuse korraline istung võttis
vastu Saue linna 2003. aasta esimese lisaeelarve, et saata see aruteluks ja seisukohavõtuks
volikogule. Vastavalt Valla ja linna eelarveseadusele tuleb eelarveprojekt esitada avalikule
arutelule. Linnavolikogu hakkab lisaeelarve
projekti menetlema maikuu korralisel istungil.
Suure tõenäosusega jätkub lisaeelarve arutamine ka volikogu juunikuu istungil. Lisagem, et
Saue linna kinnitatud põhieelarve on sel aastal
48,4 mln krooni. Seega on lisaeelarve ca 4%
põhieelarve mahust, kuid ikkagi tuleb igale linnavalitsuse poolt kasutatavale kroonile saada
volikogu heakskiit.
Lisaeelarve kavandatavad tulud on kokku
2,488 mln krooni. Lisaraha peamised allikad on
teenuste ja kaupade müük. Oluline summa lisaeelarvesse laekus raamatukogu käsutuses olnud korteri müügist ja linnavarana arvel olnud
asfaltplatsi müügist 551 tuh krooni. Samuti tulid eelarvesse täiendavalt mitmesugused toetused ja sihtotstarbelised rahastamised, sealhulgas pool miljonit krooni maavalitsuselt Tõkke
tänava rekonstrueerimiseks. Sihtotstarbeliselt
laekunud toetuseid saab eelarves kasutada vaid
ainult selleks, milleks täpselt raha on Saue linnale eraldatud. Lisaks on Saue eelmine linnavalitsus võtnud Hansapangast laenu 10 aastaks.
Selle laenu tingimuste parandamist uuris linnavalitsus tõsiselt ja laenu refinantseerimise tulemusena 15. aastaseks perioodiks vabanevad
praegu teatud rahasummad. Täpsemalt, laenu
ümbermängimise tulemusena Ühispanka on linnal sel aastal võimalik täiendavalt kasutada 732
tuh. krooni.
Saue vajab investeeringuid
Linnavalitsuses on vaetud mitmeid projekte, mida Saue arendamiseks oleks vaja ja mida
tahaks võimalikult kiiresti teha. Loomulikult on
arvestatud eriti neid aspekte, mis on seotud
volikogu liikmete poolt antud lubadustega Saue
valijatele. Lisaeelarve tegemise käigus selgusidki taas vajaduste ja võimaluste vahelised
vastuolud. Kindlasti tehakse olulistest asjadest
selle aasta jooksul ära gümnaasiumi söökla remont ja muudki veel. Kuid elu teeb oma igapäevaseid korrektiive. Näiteks on paljud autoomanikud tundnud ebamugavust sõites Tule
tänaval AS Toode ja Politseiprefektuuri vahe-

lisel lõigul. Tee on üles tõusnud külmakerke
tulemusel ja teelõik vajab kapitaalset remonti
ca 150 tuhande krooni eest. Maavalitsuse poolt
antud sihtotstarbeline 500 tuhat krooni Tõkke
tänava rekonstrueerimisse tuleb just selle tänava uuendamiseks ära kasutada.
Suurematest projektidest lahendatakse lisaeelarvega Saue tammikus asuva Jaanitule
platsi väljaehitamine koos kõlakoja rajamisega. Praeguste kavade järgi läheb see koos haljastusega maksma üle poole miljoni krooni, põhieelarves oli ette nähtud alustamiseks vaid 50
tuhat krooni. Linnavalitsus näeb ühise peokoha vajadust linnale ja teeb ettepaneku täiendavalt investeerida 490 tuhat krooni, sellest loodetakse osaliselt ehk siis 200 tuhande krooni
ulatuses leida projekti toetajaid Saue ettevõtete ja ka linnakodanike hulgast. Linnavalitsusel
on arvamus, et Sauel on selliseid ettevõtjaid,
samuti linnakodanikke, kes on avara mõtlemi-

sega ja samas ka linna patrioodid, kel on ka
võimalus üritust toetada. Igal juhul kuulub niisugustele ettevõtjatele või linnakodanikele mitte ainult linnavalitsuse tänu, vaid kõlakoja kaasrahastajaid tänavad ka kõik sauelased.
Märkimisväärsetest summadest kavandatakse kulutada ca 100 tuhat krooni planeerimiseks, s.t koolimaja, lasteaia, teede, mitmete detailplaneeringute koostamiseks. Raha eraldatakse veel spordiklubidele vastavate taotluste alusel, muusikakoolile pillide muretsemiseks,
täiendavalt koolihaldusasutusele gümnaasiumi
söökla renoveerimistööde jaoks. Linnavalitsuse hoone ja lasteaia soojavarustuse parandamiseks on vajalik ka vahetada nende majade soojasõlmed, sest piirkond tervikuna on soojatootjal Fortum Termestil plaanis viia üle uuele soojatootmise režiimile. On veel mõned kuluartiklid, kuid need summad on oluliselt väiksemad
eelmainitutest.
Juhan Hindov

ÕNNITLEME MAIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI
70. aastane

75. aastane
80. aastane
81.aastane
82.aastane
83.aastane
84.aastane
86.aastane
96.aastane

Heldi Salumets
Saima Rääbus
Galina Pavlova
Harve Sagadi
Evi Põldmann
Asta Tammleht
Lembit Laanelepp
Johannes Kõrge
Elmar Tõnning
Elli Aero
Aino Simson
Valve Uibo
Alide Truss
Osvald Kuusk
Lidia Laine Tankman
Linda Hindov
Leida Hanson
Amanda Haljandi

06.05.1933
26.05.1933
23.05.1933
11.05.1933
06.05.1933
10.05.1933
20.05.1928
23.05.1923
30.05.1923
10.05.1922
29.05.1921
08.05.1921
05.05.1921
04.05.1920
07.05.1920
25.05.1919
08.05.1917
28.05.1907

Linnavalitsus arutas kõlakoja ehitamist ja rahaasju
Linnavalitsuse 13.istung toimus 19.mail ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Saue Linnavaraameti 2002 majandusaasta aastaaruande kinnitamine.
Esitatud aruande ja audiitori kokkuvõtte alusel
otsustati aastaaruanne kinnitada ja vastu võtta
korraldus nr 137
2. Volikogu eelnõu „Kõlakoja ehituse finantseerimine“ läbiarutamine
3.Kauplemislubade väljastamine
Kauplemisload väljastati:
•
Fazer Eesti AS Paulig Baltig AS Kohvikus personali toitlustamiseks
•
FIE Tiiu Kuldmäele hambaproteeside valmistamiseks

•
FIE Asse Kirsile tööstuskaupade müügiks
Otsustati vastu võtta korraldus nr 138
4. Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist toetati Saue Muusikakooli 2000.krooniga , I lennu lõpueksami salvestamiseks,
ja Saue Gümnaasiumi 15 000.- krooniga õpilaste osavõtuks keskkonnalaagri II etapist Soomes. Toetus eraldati tingimusega, et laagri tegevusest ja tulemustest esitatakse aruanne linnavalitsusele ja kirjutatakse artikkel ajalehte
Saue Sõna
Otsustati vastu võtta korraldus nr 139
5. Saue Linnavalitsuse noorsootöökomisjoni
moodustamine ja koosseisu kinnitamine.
Noorsootöö ümarlaua ettepanekut arvestades ja

noorsootöö laialdasemale alusele viimiseks
moodustati noorsootöökomisjon koosseisus:
Otsustati vastu võtta korraldus nr 140
6. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 141
7. Ehitusloa väljastamine Kuuseheki 44A
Otsustati vastu võtta korraldus nr 142
8. Ehitusloa väljastamine Kuuseheki 48
Otsustati vastu võtta korraldus nr 143
9. Ehitusloa väljastamine Maastiku 38
Otsustati vastu võtta korraldus nr 144
10. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni ettepaneku läbiarutamine
11. Informatsioon
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Lõpetas muusikakooli esimene lend
Tallinna raekoja iidsete võlvide all
kõlas Saue Muusikakooli lõpetajate muusika 19. mai õhtul. Ülekantud tähenduses võiks öelda, et pealinn kuulas Saue linna noorte muusikute loomingut. Sel aastal on
Saue linnal väike juubel ja nagu
ettearvestavalt loodi 7 aastat tagasi
Saue Muusikakool, andmaks juubeliaastale sära juurde. Raekoja saal
oli lapsevanemaid, sõpru, kuulajaid
ja tervitajaid täis. Uhkesti, saksofonihelide saatel tulid saali kümme
esimese lennu lõpetajat. Järgnes
lõpetajate kontsert, milles nad näitasid ennast parimast küljest.
Klaveri erialal lõpetas Saue
Muusikakooli seitse noort muusikut. Kooli andunud edendaja ja
direktor Kristiina Marjamaa õpilasi oli neist neli – kiitusega lõpetas Selene Volt ja veel olid Kristiina õpilased Maria Liiv, Anneli
Kõressaar ja Grete Soosalu. Õpetaja Terje Mässi õpilased Piret
Tamme ja Heidi Tiikoja lõpetasid
mõlemad kiitusega. Õpetaja Elina
Seegel viis lõpusirgeni Laura
Tohvri. Trompeti erialal lõpetas
Märt Väljaste õpetaja Roman
Petuhhov käe all. Märdi esimene
õpetaja oli aga puhkpillimuusika
omalaadne legend Harry Illak.

Õnnelike nägudega on nii Saue Muusikakooli õpetajad kui
ka õpilased ühisel lõpupildil.
Muusikas ei ole midagi päris
tavalist. Vast annavad muusikud
mulle andeks, kuid klaverimäng
tundub muusikakooli puhul nagu
loogilisena. Ootamatu oli aga
muusikakooli lõpetajate seas leida kandle eriala. Vaimustav on see,
et meie rahvuspilli kandle erialal
on õpetaja Pille Kallas suutnud
oma õpilastele Sirli ja Kerli Vijarile anda edasi selle pilli suurepärase valdamise oskused. Tundub,
et sellised noored daamid nagu
õed Vijarid, esitades kontserdil
Raimond Lätte Sabatantsu kandleduetis, võivad popmuusika kõrval popiks teha ka rahvuslikku alget kandva muusika.
Mõistagi oli kontsert vaid emot-

sionaalne sissejuhatus tunnistuste
kätteandmisele, tervitustele, lastevanemate tänusõnadele. Muusikakooli direktor Kristiina Marjamaa tutvustas kõiki lõpetajaid, meenutas hea
sõnaga kooli asutamisele kaasaaidanuid ja andis lõpetajatele kaasa muusikalise mõttehetke. Saue volikogu
esimees Ero Liivik ja linnapea Jaan
Moks andsid lõpetajatele oma lilleõied sõnadega, et noored muusikud
ei unustaks tulevase kuulsuse taustal ka kodulinna Sauet. Lugematud
käepigistused, lilleõied ja head soovid jäid lõpetama seda südamlikku
õhtut, mis muusiku teel on vast üks
esimesi saavutuste verstaposte.
Juhan Hindov

Ülevaade Saue Gümnaasiumi õpilaste ja
lapsevanemate küsitlusest

Käesolevas artiklis anname ülevaate Saue Gümnaasiumi lapsevanemate vastustest küsimustele ja
järgmistes ajalehtedes kokkuvõte
õpilaste arvamustest oma koolist.
Nimelt viidi Saue Gümnaasiumis
24. märtsist 10. aprillini 2003.a.
läbi küsitlus õpilastele ja lapsevanematele, et saada tagasisidet ja
informatsiooni kooli arengukava
täiendamiseks ja edasise arengu
kavandamiseks. 1-12 klassi lapsevanematele jaotati 151 ankeeti 24
küsimusega. Vastusevariandid olid
äratoodud etteantud skaalal: olen
nõus, pigem nõus, ei oska öelda,
pigem pole nõus, pole nõus. Küsimustiku vastamiseks sai ca iga
viies lapsevanem. Koondkokkuvõte tehti 117 lapsevanema poolt täidetud ankeedi alusel.
Lapsevanemate poolt väga
positiivne hinnang anti küsimustiku väitele “minu lapse klassijuhataja on kompetentne”, kus 88 %
vastanutest tõdes, et on sellega
nõus või pigem nõus. 83 % lapsevanematest vastas, olen nõus väitele “võin oma lapse probleemidest klassijuhatajaga rääkida”.
Oluline osa lapsevanematest, seega siis 82% oli nõus väitega, et

õpetajad on nõudlikud. 11 % vastanutest ei omanud selles osas selget seisukohta???
“Pole nõus” vastuseid andis
kõige rohkem lapsevanemaid.
(33%) väitele “õpetajate koostöö
on hea, mitmes aines ei anta korraga palju kodutöid”. Aga üle
poolte vanematest arvavad, et õpetajate koostöö on hea ja mitmes
aines ei anta korraga palju kodutöid. 28 % vanemaid arvas, et laste kodutööd on liialt mahukad,
seevastu 63 % ei pidanud kodutöid liialt mahukaks. Nõus ja pigem nõus vastuste põhjal selgus,
et 87 % lapsevanematest on põhimõtteliselt kursis kooli tegevusega. Kooli juhtkonda usaldab 86%
lapsevanematest ja 12 %-l puudub
seisukoht. Pisut üle poole lapsevanematest pole kursis sellega, kas
kooli juhtkond arvestab nende arvamusega või mitte, seevastu 38%
arvab, et arvestab küll. Tulevikku
silmas pidades oleks kindlasti
vaja rohkem kooli hoolekogu
poolset suhtlemist lapsevanematega. Üpris selgelt väljendub seisukoht, et koolil on selged õpetuslikud ja kasvatuslikud eesmärgid
(97%).

59 % vanematest on arvamusel, et õpilaste omavahelised suhted on head ja 23 % ei oska vastata, 70 % vastab, et õpilased tunnevad ennast koolis turvaliselt, aga
16 % ei oska vastata. Küsimusele,
kas koolis tunnustatakse õpilase
saavutusi, vastas jaatavalt 80%
vanematest ja 18 % ei olnud teadlikud. 89% lapsevanematest väitis,
et minu lapsele meeldib käia just
selles koolis. 9% vastanutest ei
omanud aga selget seisukohta???
83 % vastanutest oli nõus väitega,
et kool on uuendusmeelne ja soovisid nad ka kooli jätkamist samamoodi. 90 % vastanutest olid veendunud, et Saue Gümnaasiumist
saab hea hariduse ja 9 % vastanutest ei avaldanud oma arvamust.
Murettekitavaks võib pidada
kuni 25 % lapsevanemate vähest
informeeritust ja huvi kooli ja oma
lapse probleemide vastu. Sellest
lähtuvalt tuleb koolil järgnevatel
aastatel arvestada seda oma arengukava täiendamisel ja igapäevaelu korraldamisel.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi
direktor

Saue
Gümnaasiumi
kevadkontsert
Eelmisel neljapäeval toimus Saue
linna 10. aastapäeva puhul kevadkontsert linnarahvale, mis toimus
Saue Gümnaasiumis ning mille
läbiviijateks olid Saue kooli õpetajad ning õpilased. Kontserti
alustas Saue Gümnaasiumi tütarlastekoor lauluga „Kodu“, millele
järgnes Kadi Tammiku omaloominguline luuletus „Sauele“, mille esitas Aiki Põllusaar ja mis pälvis üldise heakskiidu. Edasi läks esinemisjärg nooremate kooliõpilaste
kätte, kes näitasid oma tantsu-, laulu- ja pillimänguoskusi.
Kontserdist kõrvale ei jäänud
ka vanemad kooliõpilased, kes esitasid laule ning luuletusi. Suurte
ovatsioonide saatel esitas laulu põhikooliõpilane Margus Joa. Keskkooli õpilased Maarit Mäeveer ning
Kati Vaarmets esitasid K. J. Petersoni luulet. Suure tunnustuse linnarahva ning õpilaste poolt said ka
Saue kooli õpetajad, kes esitasid
laulud „Õnne tipul“ ja „Me pole
enam väikesed“. Kontserti lõpetas
lugu „Ta lendab mesipuu poole“
võimsas ühendkooride esituses.
Õpilasi juhendasid Grete Põldma, Sirje Ojavee, Helle Käsk, Ulvi
Kanter, Reet Jürgens, Piret Uulma,
Elviira Alamaa, Vilve Nilk ning
Merike Saul. Saali kaunistamise
eest hoolitsesid Saue kooli kunstiõpetaja Reet Vester oma õpilastega. Kontsert sai sooja vastuvõtu
osaliseks ning sellelaadseid üritusi
on plaanis pidada ka edaspidi.
Ingeldrin Viljak ja
Leila Nõlvand
Saue Gümnaasiumi õpilased
***

Sauele
Kui ma veel väike olin
Ja siia kolisin,
Siin tundus kõik nii ilus,
Et rõõmu tundsin siis.
Puud tammikus,
Me kooliõu,
Ja kaunis mõis seal taamal.
Nüüd kasvanud ma olen
Ja kasvanud ka linn.
Siin mina koolipingis
Ja Saue juubelil.
Sind õnnitlen nüüd Saue
Ja palju õnne soovin.
On Saue saanud kümme,
Sul soovime nüüd õnne!
Kadi Tammik
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Sõpruskohtumine Rootsi rahvamuusikaansambliga
Möödunud nädalavahetusel külastas meid tore rahvamuusikaansambel Edsbacka Spelman
Saue sõpruslinnast Sollentunast.
Kõigepealt anti meeleolukas
kontsert Karjaküla sotsiaalkeskuse eakatele. Edasi kulges sõit
Sauele, kus tutvustati Saue linna ja lasteaeda ja külalised said
informatsiooni meie lasteaedade töösüsteemist. Õhtul toimus
ühine kontsert Saue Gümnaasiumis. Sõpruspidu algas Keila ja
Saue eakate võimlemisrühma
huvitava kavaga “Merele minek” Helena Kalbuse juhendamisel. Seejärel esinesid külalised oma etteastega. Ettekandele tuli erinevatest maakondadest pärinev rahvamuusika.
Enamus pillimeestest mängis
vanal rootsi rahvapillil – nückelharpha ( võtmeharf ), mis meenutab hiiu kannelt ja mida mängitakse poognaga. Pillid on eriti

hinnalised selletõttu, et neid pärandatakse põlvest – põlve ja
mõned neist on pärit 16. sajandist.
Muusika oli maheda kõlapildiga ja poolapärases rütmis.
Tempolt aeglased lood olid väga
emotsionaalsed ja meeldisid
meie publikule. Meie poolt
tervitasd külalisi Saue tantsurühmad Helena Kalbuse ja Piret Kuntsi juhendamisel. Tänu
Helen Teetamme‘le oli meil
külalistega võimalus suhelda
nende emakeeles, mis muutis
kontakti vahetumaks. Sõprussidemed Saue ja Sollentuna rahvamuusikaansamblite vahel said
kinnitatud laupäevaõhtusel ühispeol laule ja pillilugusid mängides.
Lya Uuvits

Eestlane ei ole
stepielanik
Vaatan välja oma maja aknast –
kohe akna taga on kaks suurt
vahtrapuud, eemal kased, tammed, mõned kuused. Oi kui lõpmata hästi väljendavad puud
aastaaegu: kevadel kergelt rohelised, suvel tumerohelised, sügisel täitsa laste rõõm, talvel härmas nagu vanainimesed. Seda
ilu on ammugi märganud Saue
linna rahvas, miks muidu valiti
linna vapile tammeleht.
Ühel maikuu alguspäeval
tõmbus mu süda kokku, kui koju
tulles märkasin, et minu kodutänava nurgalt on maha võetud
seal aastakümneid kasvanud
suur tamm. Sellest päevast ei saa
me enam nautida tamme aastaringset ilu. Ka teised ligiduses
kasvavad tammed on ära pügatud nagu pliidi soemüüri pühkimise kadakaluuad. Järgnevatel
päevadel märkasin Pärnasalu 1
krundil toimunud lageraiet. Kõik
tammed on maha saetud. Üksikute puude kadumist on märgata ka mujal.
Oleme Saue oma elukohaks

valinud vabatahtlikult arvestades
siinse kõrghaljastusega. Kuid
siiski on paljudel arusaam, et
tema krundil ei peaks olema põlispuid, kuid samas nii tahaks, et
kodukoht ei oleks lage kui stepp.
Olen linnavolikogu liige. Pöördusin kohe raieloa väljaandja
härra Villu Liivi poole küsimusega, mis meelemuutus linnas
toimub. Vastus: linn peabki avar
olema. Liiv väitis oma tegevuse
õigustuseks, et on saanud sellealast koolitust mitmel korral ning
et kaalumisel on veel Pärnasalu
allee mahavõtmine.
Pöördun Teie, lugupeetud
linnaelanike poole suure palvega: teeme koos lõpu sellele tegevusele. Või soovite kodukohta teisiti näha kui seni. Ära mõtle: mis nüüd mina. Palun helistage mulle 6596855 õhtul peale
seitset või kohtume Saue Linnavalitsuses III korrusel neljapäeviti kell 9.00-12.00
Matti Nappus
Volikogu liige

Saue ja Sollentuna rahvamuusikute ühine pidu toimus Kloogal.

Selgusid küsitluse auhinna saajad
Aprillis viis linnavalitsus Saue linnas läbi küsitluse, et välja selgitada, kui rahul on inimesed praegu
pakutavate liikumis-ja kultuuriharrastustega. Ja mida oleks vaja,
et pakkuda linnakodanikele senisest paremaid teenuseid. Küsitluse käigus selgus, et: üldiselt ollakse rahul Sauel olevate spordi-,
liikumis- ja vaba aja veetmise võimalustega. Märgiti, et Saue Gümnaasiumi spordisaal on ülekoormatud ja et puudust tuntakse jalgrattateedest, valgustatud suusa- ja
terviseradadest, liuväljast.
Et pensionäridele jagub täna
vähe ajakohast vaba aja veetmise
võimalusi. Sooviti mitmeotstarbelist kultuurikeskust, mis võimaldaks tegevust erinevatele huvi-ja
vanusegruppidele.
Selgus ka, et kultuuri-ja vaba
aja veetmise puhul loeti üheks oluliseks takistavaks teguriks oma
huvilaladega tegelemiseks vaba
aja vähesust ja suurt töökoormust.
Sooviti paremat teavitust ja
reklaami ka olemasolevate võimaluste kohta.
Aga oli ka soove, mida linnavalitsus kindlasti arvestab, aga lähiajal
täita ei saa. Nimelt sooviti koduaknast mere vaadet ja Formel 1 raja
toomist Sauele. Jääme siis kõik lootma, et Saue linn areneb linnaelanike abiga nii kaugele, et see kõik saab
ükskord siis võimalikuks!
Täname kõiki neid, kes olid
aega võtnud ja vaeva näinud küsitlusankeedi täitmisega!
Linnavalitsusse laekus ligi 80
ankeeti. Nende vahel, kes olid täitnud ankeedi kõigi nõuete kohaselt, viidi läbi auhindade loosimine. Auhinnad panid välja Saue
Ujula, Saue Raamatukogu ja Saue
Jõusaal Energy Club.
Loosimine toimus 15 mail Saue
Raamatukogus koduloonäituse avamise raames. Fortuunaks oli Saue
Gümnaasiumi õpilane Kaisa Sandra.
Auhinnad jagunesid järgmiselt:

-

Saue Ujulasse 2 korra tasuta pääsme said:
1. Sark, Kristiina
2. Kärbit, Aili Maria
3. Sandra, Kaisa
4. Veeroja Ain
5. Kopolova Marika
6. Mihkelson, Astrid
7. Kuningas, Ingrid
8. Nagel, Armand
9. Urgart, Terje
10. Kolk, Kristiina
11. Saulus, Eliise
- Saue Raamatukogusse 2 korra tasuta internetikasutust
said:
1. Soosalu, Laura
2. Kruup, Inna Mai
3. Kaasikov, Margus
4. Soosalu, Koidula
5. Leppoja, Elina
6. Särak, Maie
7. Tõnismäe, Tiit
8. Läänemets, Liisi
9. Ardel, Marje
10. Väärtnõu, Õie
- Saue Jõusaali Energy Clubi
tasuta pääse (pääse on kehtiv kahele inimesele) said:
1. Seerma, Ulvi
2. Kotkamäe,Anu
3. Ots Dana, Kadri
4. Liiv, Monika
5. Alandi, Terje
6. Mironov, Viktor
Auhinnapääsemed saab kätte:
Saue Raamatukogust, Nurmesalu 9,
AVATUD: E-R kella 10.00-18.00,
L kella 10.00-17.00, P-suletud
Tel: 6596 526
Saue Ujulast, Nurmesalu 9,
AVATUD: E-R kella 6.30-22.00
L 9.00-20.00 ja P kella 9.00- 17.00
Tel: 6596 669
Saue jõusaalist Energy Club, Nurmesalu 9,
AVATUD: E,K,R,L kella 10.0022.00 T,N kella 16.00-22.00, Psuletud, Tel: 6709 770
Õnnitleme võitjaid!
Majandus-ettevõtluse nõunik
Ene Kukk
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Mis on SaueNET?
Alustuseks vaataks tagasi aastasse 2001. ET oli just turule toonud
midagi uut - ADSL tehnoloogial
põhineva püsiühenduse. Huvilisi
leidus kõikjal Eestis, kuid reaalselt
said seda lubada omale vähesed hind 590 krooni kuus oli liig. Nutikamad leidsid aga probleemile
lahenduse: nii ühenduse kui ka
kuumaksu sai jagada naabriga.
Seda teed käisid ka SaueNETi asutajad. 2001 aasta lõpuks oli Sauele tekkinud mitmeid internetti jagavaid võrke, igaühes 3-4 majapidamist. 2002. aasta alguses sai selgeks, et kulude kokkuhoidmiseks
tuleks võrgud liita. Aprillis registreeriti Mittetulundusühing Sauelink, mille kaubamärgiks sai
SaueNET.
Iga algus on raske
Asutajad seisid koheselt probleemide ees - kuidas liita üksteisest kaugel asuvaid võrke, kuhu
paigutada seadmed, millist riistvara soetada ja kust leida raha selle
kõige teostamiseks? Samas tuli ette
ka palju ettearvamatuid probleeme. Näiteks ühel õhtul kella kaheksa paiku saabus kõne: “Tere!
Koondise tänaval pole internetti!”
15 minutit hiljem, kohale jõudes,
selgus, et kelder oli oli vooluta jäänud ja koos keldriga ka võrguseade, maja elektrikul aga tööpäev
lõppenud. Et tagada klientide ra-

hulolu tuli sisuliselt “Ämbriga”
voolu tuua - lahendus oli UPS, mis
aga ei kestnud kauem kui 2 tundi.
Nii käisime iga 2 tunni tagant
UPS’e vahetamas, tühjaks saanud
seadet oli vaja ju uuesti laadida.
Teinekord, talvel, 20 kraadise pakasega tuli aga katusele antenni
vahetama ronida. Kui 3mm paksune jääkiht sai antenni ümbert
lahti lõhutud vedas jalgealune alt
ja üks meist oleks äärepealt asfaldil lõpetanud – hea oli, et masti
kinnitused vastu pidasid. Kõige
raskem probleem tekkis kohas,
kust seda kõige vähem oodata oskasime. Kui SaueNETi võrk toimis laitmatult, siis meie teenusepakkuja (üks Eesti suurtest kaabeltelevisiooni operaatoritest) ühendus katkes sageli päeva jooksul
mitmeid kordi. Kuna teenusepakkuja ei suutnud või ei tahtnud kuude kaupa probleemile lahendust
leida siis olime sunnitud ostma sisse paralleelse ühenduse teiselt teenusepakkujalt. Tänase seisuga
omab SaueNET kahte iseseisvat
ühendust Tallinnani, tänu millele
on katkestuste arv vähenenud kriitiliselt.
Midagi enamat kui klubiline ettevõtmine?
Augustis 2002 väljastas Sideamet SaueNETile andmeside võrgu opereerimise loa, mis võimal-

das pakkuda interneti püsiühendust kui teenust. Sellel hetkel lõppes klubiline ettevõtmine ja algas
tõsine töö - tuli leida erinevaid
spetsialiste, rahalisi vahendeid,
luua klienditugi, töötada välja tootevalik, tegeleda kaabeldamisega,
suhelda kõikvõimalike ametite,
ettevõtete, ühistute ja klientidega.
Tänaseks võime uhkusega öelda et
SaueNET on ära pidanud oma esimese sünnipäeva - 8. aprillil 2003.
Aasta jooksul on tekkinud arvestatav kliendibaasi. Pidevalt oleme
arvestanud andmemahtude kasvuga, et ei tekiks situatsiooni, kus
kliendivajadused on suuremad, kui
me pakkuda suudame. Keskmiselt
hoiame “varuks” kuni 30% mahust.
Kelle klient on kuningas?
Selleks et üks väike ja tundmatu tegija turul ellu jääks peab ta leidma oma nišši. SaueNETi tugevaimaks küljeks võib vast pidada kliendikesksust. Vast kõige esimene probleem, mille ees klient seisab, on õige
paketi valik vastavalt personaalsetele vajadustele. Selleks on loonud
SaueNET konkurentidest laiema
tootevaliku - odavaim, e-posti ja
uudiste lugejatele mõeldud, piiramatu kasutusajaga pakett XS maksab
125.- krooni kuus, nõudlikumatele
kasutajatele on mõeldud suuremad
paketid, väikevõrkudele vajaduste-

le vastavate pakettide hind on kokkuleppeline. SaueNETi püsiühenduse tarbimiseks on vajalik omada personaalarvutit koos võrgukaardiga
(soovi korral saab võrgukaardi koos
paigaldusega ka SaueNETist), kokkuhoid modemi rendi või väljaostmise arvelt on vastavalt 95.- või
1490.-. SaueNETi tugevusteks on
kindlasti ka personaalne klienditugi
– kuna SaueNETi inimesed elavad
ka ise Sauel, on abi alati lähedalt võtta ja probleemid saab teinekord lahendatud ka pärast tööaega ja ka laupäeval või pühapäeval. Harvad ei ole
juhused kui klient astub poes ligi, et
leida lahendust mõnele arvutiga seotud probleemile. Mitu arvuti kodus?
Erinevalt paljudest teenusepakkujatest on SaueNET loonud lihtsa võimaluse ka rohkem kui üks arvuti
internetti ühendada. Liitudes oleme
kliendilt küsinud, mitut arvutit ta
võrku ühendada soovib. Küsimuste või soovide tekkides soovitame
külastada meie kodulehekülge aadressil www.sauenet.ee <http://
www.sauenet.ee/>, kirjutada aadressil info@sauenet.ee või helistada
numbril 056 488 045.
Risto Bristol
Teet Niin
SaueNETi meeskond

Lions klubi töödest ja tegemistest

Saue Lions klubi asutati 12 juunil
1997. Praegu juhib Saue Lions
klubi president Tõnu Kumari.
Kuna organisatsioon ei ole kuidagi mõjutatud poliitilistest hetkeseisust, siis kõlabki Saue Lions
klubi presidendi Tõnu Kumari arvamus: “Lions liikumine on pigem
elustiil ja suhtumine. Üks juhtlauseid, mille järgi organisatsioon
tegutseb on Me abistame. Lions
klubi eesmärgid on luua ja edendada inimeste vahelist vastastikust
arusaamist, kaasa aidata heale valitsemisele ja kodaniku õiguste tagamisele, aktiivselt huvi tunda riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse
sfääri vastu, luua võimalus aruteluks kõigis avalikkust huvitavates
küsimustes.” President ei loetlenud kõiki liikumise peamisi eesmärke. Nii ongi Lionsite veel üks
prioriteete ergutada tegutsemishuvilisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks, ilma majandusliku kasuta, on president Kumari sügavalt

veendunud.
“Ma arvan, et kui üks linn saab
öelda, et tema territooriumil või
tema sees tegutseb üks või mitu
Lions klubi, siis see kahtlemata
annab juurde selle linna heale mainele” kõlab mehe isiklik hinnang
Lions klubile kui linna mainet kujundavale üksusele. Aastate jooksul on Saue Lions klubi leidnud
võimaluse toetada Saue muusikakooli, päevakeskust ja gümnaasiumi õpilasi, kes läinud õppima välisriikidesse. Kaunimat ilmet on
antud mõisa pargile. Igal kevadel
korraldatakse Saue päevade raames Lionsi klubi liikmete eestvedamisel heategevuslik loterii.
Nõnda plaanitakse toimida ka sel
aastal. Samuti otsitakse võimalusi
kust saada abivajajatele toetust.
Head suhted Saue linnavalitsusega on aluseks, saamaks informatsiooni, kes ja missugust abi võiks
Sauel. “Kahjuks ei jõua me iga
abivajajani, kuna neid on palju ja

inimesed vajavad erinevat abi,” jutustab Kumari.
Lions klubi teine tahk on klubiliikmete omavaheline kohtumine kord kuus Saue mõisa mantelkorstnaga kaminasaalis. Tavaliselt
arutletakse neil kohtumistel, mida
saaks ja võiks klubi ette võtta, milliseid üritus korraldada, kellega
kohtuda. “Meile kui klubiliikmetele on need kohtumised väga
meeldivad ja vajalikud arvan ma,
sest inimene vajab suhtlemist, see
on üks koht kus selleks avaneb hea
võimalus,” räägib president sellest,
kuidas klubi oma liikmete eest hea
seisab. Koos käiakse ka keeglit
mängimas ja korraldatakse ühiseid
õhtusööke. Samuti on Saue klubil
head suhted lähemal asuvate Keila ja Saku klubiga. Kohtutud on
esindajate tasemel. Osa võetakse
ka teiste klubide üritustest.
Mihkel Kumari

Lions Klubi Saue president
Tõnu Kumari New Yorgis
Eesti Maja ees pärast kohtumist sealsete eesti soost
laionsitega.
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Saue linnapea korraldas sportlastele vastuvõtu
Saue linnapea Jaan Moks korraldas Saue linna tublidele sportlastele vastuvõtu talvehooaja lõpetamise puhul. Saue linna 10. sünnipäeva ürituste raames toimus teisipäeval 6. mail miilijooks erinevatele vanuserühmadele. Pärast
miilijooksu võistlust, mille eestvedaja oli Koolispordiklubi Saue
eesotsas Enla Odamusega, kogunes spordirahvas ja linnavalitsuse
esindajad kohvikusse Cafe Rosmari, et teha hooajast kokkuvõtteid.
Linnapea Jaan Moks, haridus-

ja kultuuriameti juhata Margit Ots
ja infojuht Juhan Hindov tänasid
sportlasi, treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja spordijuhte
nähtud vaeva ja linnale kuulsuse
korjamise eest. Linnapea mõõtis
ülekantud tähenduses spordimehed üle ja mõõdu järgi sai igaüks
mälestuseks Saue hõbedase logoga T-särgi. Jaan Moks rääkis tehtust ja kavadest, mida linnavalitsus plaanib teha spordi edendamiseks Sauel. See käib valgustatud
suusaraja kui ka spordiväljakute
kohta.

Kohvilaua ääres rääkisid kahevõistlejatest vennad Pikkorid oma
suusatalvest. Dimitri Borovik aga
kõneles sellest, et ta pani miilijooksu võitjale välja omanimelise karika just selleks, et innustada noori sportima senisest aktiivsemalt.
Ühiselt tunnustati Saue orienteerumisklubi Saue Tammed uhket
esinemist Jüriööjooksul, kust toodi Kalevipoja võidukuju teist aastat järjest Sauele. OK Saue Tammed kavatsevad ennast näidata
vaid heast küljest ka eelseisval Ilvesteate võistlusel.
Juhan Hindov

Shukokai karate Kevadturniir

25. – 27. aprillil toimus Eesti Kimura Shukokai Karate Föderatsiooni Kevadturniir ning seminar,
kus osalesid ka Saue Shukokai klubi karatekad. Laagri viis läbi Eesti
Shukokai Karate Föderatsiooni
president ja peainstruktor sensei
René Toome (4. Dan). Seminari
esimesel päeval õpetas sensei Toome taktikaid ning tehnikaid.
Laupäeval õpiti veel löögitehnikaid, paremaid asendeid ning kata
Shojiin. Päeva lõpetasid vöötestid,
kus Saue karatekadest 8. kyu (kollane vöö) saavutas Mart Siidar, 7.
kyu (oranž vöö) Magnus Kuuben,
Martin Kuuben, Jonas Vaarja,
Sven- Erik Talivere ja Kristjan Kiisa ning 4. kyu (lilla vöö) Silja Saareoks.
Pühapäeval, 27. aprillil, toimus tiimide turniir. Võisteldi katas
ja kumites. Sauelt võistles seekord

seitse tiimi, saavutati kaks auhinnalist kohta. Katas said teise koha
Kaspar Aug, Sander Kahk ja Silja
Saareoks, pronksmedalile tulid
katas Siim Kängsepp, Jann Treiberg, Martin Kriisemann. Kumites
jäid neljandale kohale Eva Volke,
Johannes Vähi, Ardo Perm.
Kuni kümneaastaste vanuseklassis võistlesid Kristjan Kiisa,
Hannes Poolamets ja Karl-Villem
Konsa. Võistlusklassis 13-15 a.
esindasid Sauet tiimid koosseisus
Johannes Vähi ja Ardo Perm (katas), Kaspar Aug, Sander Kahk ja
Magnus Kuuben (kumites) ning
vapralt üksinda võistles katas seekord Martin Kuuben. Järgmised
võistlused toimuvad sügisel, kavas
on kata ning kumite individuaalturniir.
Kaspar Aug
sensei René Toome ( 4. Dan)

Maitsete laada lavaprogramm
AS Paulig Baltic territooriumil (31.mai 2003)
Päevajuht - Peeter Kaljumäe
8:00
10:30
10:50
11:15
11:25
11:30
11:55
12:00
12:20
12:45
12:50
13:05
13:20
13:35
13:50
14:00
14:05
14:45
15:00
15:05

Grillijad alustavad vajalikke eeltöid
Üldine valmisolek
Puhkpilliorkester ja Saue poistekoor
Päevajuhi avasõnad. Jaan Moksi (Saue linnapea), Tiit Nuudi (AS Paulig Baltic juh. esimees) ja Harry Pajundi (Saue
Ettevõtete Liidu juh. esimees) tervituskõned.
Grillivõistluse ja osalejate tutvustus; võistluse algus
Ansambel Apelsin
Heategevusliku grilli-müügi algus
Showgrupp Lainela
Ansambel Apelsin
Päevajuhi intervjuu müüjate/eksponeerijatega
Päevajuhi intervjuud grillimisvõistkondadega
Jazzbänd
Võistlus/ mäng publikuga
Ansambel Apelsin
Päevajuhi intervjuu Pauligi müüjatega
Grillivõistluse žürii tutvustus ja hindamise algus
Ansambel Apelsin
Grillimisvõistluse lõpp ja autasustamine
Päevajuhi lõppsõnad
Ilutulestik

Saue karatekad õpivad uusi
asendeid ja tehnikaid.
Saue Korvpalliklubi
AMATÖÖRTURNIIR
TÄNAVAKORVPALLIS
31. mail algusega kell 11.00
Saue Maitsete laadal
(AS Paulig Baltic
territooriumil)
Eelregistreerimine toimub
telefonil 052 87 503 või emailil riho@arcotrans.ee ning
1 tund enne mängude algust
kohapeal.
OSAVÕTT KÕIKIDELE
TASUTA!

Linnapea Jaan Moks mõõdab koos linna ühe edukama
sportlase, laskesuusataja
Dimitri Borovikuga talle parajat mälestussärki.

Saue Tenniseklubi
ürituste plaani
kevad-suvi 2003.a.

MAI
Välishooaja avavõistlus-paarismäng
25. mai Saku
JUUNI
Sõpruskohtumine Saue TKSaku TK
7. juuni Saku
Jaaniturniir rändkarikale: üksikmäng
9. - 22. juuni Saue
JUULI
Treening-puhkelaager
3. - 6.juuli Saaremaa
Sõpruskohtumine Saue TK Türi TK
12. juuli Türi
Saue meistrivõistlused täiskasvanutele: üksikmäng
21. - 27.juuli Saue
AUGUST
Turniir Lapsevanem ja laps
16. -17.august Saue
Harju meistrivõistlused
23. - 24.august Tallinn
SEPTEMBER
Välishooaja lõpetamine: paarismäng
13. - 14.september

Saue Huvikeskuse üritused
mais-juunis
15. mail kell 17.00 kodulooklubi näituse
Mööda kodukandi ajaloo radu avamine Saue Linna Raamatukogus
29. mai kell 18.00 Folklooripidu koolimaja esisel haljasalal
* Esinevad: Saue Lasteaia tantsulapsed, Saue Gümnaasiumi rahvatantsurühmad ja koorid, Saue Simmajad nais-ja segarühm, Saue Kägara rahvatantsijad ja kapell, tantsurühm Vokiratas, Saue naiskoor
ja ansambel Rukkilill, segarühm ja memmed Sakust
* Pidu juhivad pillimehed Margus Veenre ja Tarmo Kivisilla
* Pärast kontserti jätkub simman kooli saalis
2.-4. juuni spordilaager Kloogal
7.-8. juuni Saue kultuuritöötajate ekskursioon Võrumaale
23. juuni kell 20.30 Jaaniõhtu Saue tammikus
Esinevad Saue Kägara ja Vokiratas
Tantsuks mängib ansambel Vanaviisi
Info telefonidel 659 5009 või 052 34 339
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TEATED JA REKLAAM

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Võimalus tellida ka disainerit

Nüüd saab tellida ka aiamööblit!
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 20.00
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
Võtan pikemaks ajaks üürile
2-3- toalise korteri Sauel.
Tel: 055521333; 6780525 Piret

N ÜÜD SAAB M UGAVALT
K Õ IK I K I N D L U S T U S I V O R M IS T A D A
K A S A U E A R K -I E S IM E S E L K O R R U S E L
P E N S I O N Ä R I D E L E L I I K LU S K I N D LU S T U S 4 0 %
SOODSAM
O LE M E A V A T U D E S M A S P Ä E V A S T R E E D E N I
9 .0 0 k u n i 1 6 .3 0
LA U PÄ E V A L 9 .0 0 ku n i 1 4 .0 0
TERE TU LEM AST!
T e l: ( 0 ) 6 7 0 9 6 9 9 •
E -p o st: sa u e @ k in d lu stu sju h t.e e

24. mai 2003

Nüüd avatud
kolmapäevast- pühapäevani 11.00-18.00
Asume Sauepargi 5 (mõisa ja trahteri kõrval)
Info.053421215

Veskitamme Ilusalong

asub Laagri Spordihoone ujulas (Laagri asula, Veskitammi 22).
Klientidele pakume:
•
juuksuriteenus kogu perele
•
maniküür
•
pediküür
•
silmade ja kulmude värvimine
•
depilatsioon
•
SPA hooldus kätele ning jalgadele
•
geelküünte panemine ja hooldus
NB! Müügil on juuksehooldussarjad Schwarzkpf’ilt, Lacme’lt ja PPS’ilt.
Oleme avatud:
E – R 9.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
P
suletud
Info telefonil 67 96 841

SAUE NOORTEPÄEV on 30.MAI
* Noored juhivad linna - võimul on noorte linnavalitsus
* Mõnus meelelahutus- ja spordiprogramm gümnaasiumi juures
alates kell 12.00
* 19.00 Noortepeo algus gümnaasiumi juures esinevad
noortebändid ja showtantsutrupp
* 23.00 noortepäeva lõpetamine
Saue noored! Olge kohal! See päev on just teile!

Avatud väliterrass
Maitsvad lõunad värskes õhus
Võimalus grillida suveõhtutel
Tellida peolaudu
ja meeldivalt aega veeta
Pärnasalu 38 Saue tel 6 790 881 GSM 052 53 028
Müüa Saue linnas heas korras
3-toaline korter 5 korruselise
paneelmaja kolmandal
korrusel. Tegus ühistu,
turvauks ja väliskoodlukustus.
Köögimööbel ja esikukapp
jäävad sisse.
Helistada tel. 056 470 124.

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L - 10.00-22.00
T, N - 16.00-22.00
P - SULETUD

Info tel: 670 9770
www.treening.ee

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.

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.

Noortepäev on pühendatud Saue linna 10. aastapäevale

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
MAI- JUUNI 2003
Üritused
24.mai
9.00 Ekskursioon Tuhala maastikukaitsealale
(Nõiakaev, energiasammas)
30.mai
10.00 Puuetega inimeste tervisepäev (koolimajas)
30.mai
16.00 Tammetõru klubi kaminaõhtu
31.mai- 2.juuni 10 – 17 Käsitöönäitus
3.juuni
11 – 15 Marati pesu ja trikotaaži müük
4.juuni
14.00 Saue tulevik.
Kohtumine linnapea Jaan Moksiga
11.juuni
15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
16.juuni
9.00
Ekskursioon Pärnu
18.juuni
14.00 Mirra-Lux hooldusvahendite tutvustus
28.juuni
Memme-taadi peost osavõtt Loksal

SAUE
KAUBAKESKUS
AVATUD 9.00 - 22.00

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

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

