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Noortepäev – rõõmuhüüded vihmas
Hoolimata vihmast ja tuulisest ilmast toimus 30. mail
Saue Noortepäev. Ligikaudu
300 rõõmsat last ja noort
kokku toonud sündmus kujunes üllatavalt positiivseks
ning kulmineerus üllatusesineja koduse konstertiga.
Juba järjekorralt kolmas
noortepäev, mille teeb unikaalseks abiturientide võimuvahetus, on saanud traditsiooniks.
Veel enamgi - Saue noortepäev
tähistab meie tulevikulootuste
jaoks edukalt lõppenud kooliaastat ning sumedate suveõhtute algust. Sellest ka säärane
noorte rõõm ja aktiivsus, mis
isegi korraldajaid üllatas.
Algas aga kõik vihma ja
külmaga varajasel hommikutunnil, kui abistava käe ulatanud Kaitseliit suurt telki paigaldama tuli. See aga ei seganud
Saue lastel end hästi tundmast.
Telgi all oleval kuival asfaldilapil algasid juba tavaks saanud
asfaldijoonistused ning laste

näomaalingud. Programmiga
alustasid ka noored plaadikeerutajad, kelle tegevus oli kindlasti üks neist, mis veel rohkemgi naeratavaid suid telgi
juurde kogus.
Ronimis-, hüppamis- ja tõukerattavõistluste kõrval olid
Noortepäeva suurimateks lastemagnetiteks hobustega ratsutamine ja suur seebimullide puhumine. Viimane kujutas endast 25. korraga lustakaid mulle puhuvat last, kes suutsid täita enda esise asfaldilapi ennenägematu mullivaibaga!
Õnnelikuma käega noored
said osa ka loteriivõitudest, kus
peaauhinnaks olnud tõukeratta
võitnud väike poiss arvaski, et
tõukerattavõistlus oli kõige kordaläinum üritus kogu päeva
jooksul. Võime öelda, et auhind
läks sel juhul küll õigetesse kätesse.
Hiljem, kui kõigil lastel oli
nätsunärimis-, morsijoomis- ja
jooksuvõistlustest väike rahul-

Suurt rõõmu valmistas lastele massiline seebimullide puhumine.

olev väsimus peal, algas noortepidu. Õhtuse programmi avasid showtantsutüdrukud Raasikult, kes vaheldumisi noormuusikute kollektiiviga Jazz Beats
süstisid publikule hulga positiivset energiat sisse. Õhtune programm sai täispöörded sisse aga
siis, kui pealtvaatajate ette astusid Saue omad poisid, kelle
esituse lõppedes telk rõkkava
aplausiga täitus.
Soovides järgmiseks aastaks vaid soojemat ilma, tänab
Saue Noortepäeva toimkond
kõiki neid, kes selle toreda
sündmuse korraldamisel meid

aitasid - PR Firmareklaam,
Kaitseliit, Saue Gümnaasiumi
koolihaldus, Saue Linnavalitsus ja Saue Noortekeskus. Usume, et järgnevatel aastatel saavad Noortepäeval kaasa löövad
lapsed veelgi suuremate elamuste osaliseks.

Rainer Šternfeld
Noortepäeva projektijuht

Täname!
Saue Ettevõtjate Liitu ja
Saue Kaubakeskust Ettevõtja Infopäeva
maikuu ürituse toetamise eest!
Saue Linnavalitsus
Üllatusesineja pani Saue noored hoogsalt kaasa elama.
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UUDISED JA POLIITIKA

Toimetaja veerg
Hea uudis on halb uudis
Saue linna 10. aastapäeva üritused edenevad kenasti. Kõik asjaosalised on pingutanud, olgu siis jutt Huvikeskusest, kelle
juhi eestvedamisel läks korda folklooripidu või Päevakeskusest, kelle tarmukad tegijad viisid läbi sümpaatse puuetega inimeste tervisepäeva. Kindlasti ületas uudiskünnise ASi Paulig Baltic eestvedamisel
ja koostöös Saue Linnavalitsusega korraldatud Maitsete laat. Kui väikelinna juubelist ja selle tähistamisest rääkida üleriigilise meedia inimestega, siis on suhtumine
mitmene. Ühed ütlevad, et mis siis, kui üks
linn tähistab juubelit, mõned leiavad, et iga
Eesti elu ilmestav sündmus on märkimist
väärt. Viimasest seisukohast lähtub paljuski KUKU Raadio toimetus ja minu arvates tuleb nende tegutsemislaadi tunnustada. Paraku on aga valdav see, et meedias
müüb ainult halb uudis, kus on verd või
skandaali.
Meediale sobivaid skandaalseid sündmusi juhtub pealinnas ikka ja meedia toitepinnas ei kuiva seal kokku. Nüüd on väikelinnade ja maapiirkondade probleem,
kuidas ennast kuuldavaks ja nähtavaks
teha. Aeg ajalt see õnnestub. Sel aastal
õnnestus Sauel mitmel korral uudiskünnis
ületada ja avalikkuse tähelepanu pälvida.
See sõltub aga paljuski soodsate juhuste
kokkulangemisest. Kas on aga niisugune
võimalus, mis aitaks elu väljaspool Tallinna süstemaatilisemalt avalikkuse ette tuua.
Põhjust selleks on kuhjaga. Võtaks vaid
ühe tahu - traditsioonilise rahvalaulu. Laulupidude ajal on Tallinna kolonn pikk, kuid
väljapoolt pealinna saabunud lauljaid on
siiski rohkem. Seega hoiab kultuuri seda
valdkonda kogu Eesti. Tähelepanu aga jaotub ebavõrdselt
Võib-olla on selline mõttekonstruktsioon spekulatiivne. Kindlasti ühes kommentaaris pole võimalik kõigekülgselt
meedia ja kultuuri kajastamise selles analüüsida. Lisaks võib öelda, et oma kohaliku sündmuse esituslaad pole olnud vastav
meedia nõuetele ja tuleks atraktiivsuse
poole püüelda. Samas tuleb ka meediategelasi mõista. Nemad peavad oma kauba
ehk sõnumid maha müüma ja pole eriti oluline, kas sündmus tuleb pealinnast või kuskilt mujalt Eestis. Kogu jutu mõte on aga
selles, et mida tuleb teha selleks, et ennast
kuuldavaks ning nähtavaks teha. Senine
praktika näitab, et see on võimalik, kuid
läbi suurte raskuste.
Juhan Hindov
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Sauelased kaesid
Folklooripidu!

Saue 10. aastapäeva üritusena toimus 29. mail
lustlik Folklooripidu, mis oli Saue rahvakultuuri viljelejate kokkuvõte seniõpitust-tehtust.
Meeleolukas piduliste rongkäik algas kaubakeskuse juurest. Puhkpilliorkestri saatel liiguti Saue Gümnaasiumi juurde, koolimaja esisele väljakule. Ootamatult kena paik peo pidamiseks koos rohelise muruplatsi, kiviparketiga kaetud väljaku ja sõiduteele asetatud pinkidega vaatajate-kuulajate tarvis. Ilus ilm oli
meelitanud arvukalt sauelasi folklooripidu kaema.
Kell kuus algas kooliesisel pidu, peotuli
jäi põlema tõrvikus ja arvukate osalejate esi-

nemisega. Tantsisid lasteaialapsed ja Saue
Gümnaasiumi 1…9 klasside õpilased. Mängis
“Saue Kägara” kapell. Esinesid “Saue Kägara”, “Vokiratta” ja Simmajate tantsijad. Laulurõõmu pakkus Saue Gümnaasiumi tütarlastekoor, Saue Naiskoor ja ansambel “Rukkilill”.
Külalisesinejateks olid Saku Huvikeskuse
memmede ja segarühma tantsijad ning Keila
Kultuurikeskuse õpilasrühm. Peo lõpus liiguti
ühistantsuga kooli saali simmanile. Kogu pidu
käis Margus Veenre juhtimisel, kes koos Tarmo Kivisillaga pärast ka simmaniks mängisid..
Saue Sõna

Saue lasteaed hakkab pidu pidama
Saue Lasteaed Midrimaa tähistab omal moel
Saue linna 10. aastapäeva. Reedel, 6. juunil
kell 17 on kõikide lasteaia laste vanemad oodatud kevadpeole. Lasteaeda lõpetavad lapsed,
aga ka kõik nooremad lasteaia kasvandikud
näitavad oma oskusi, mis ühiselt kasvatajate-

õpetajate abiga on selgeks saadud. Peo puhul
toimub ka heategevuslik lastevanemate
endiküpsetatud kookide ja lasteaia sümboolikaga meenete müük. Laekunud raha läheb lasteaia õues oleva mänguväljaku uuendamiseks.
Saue Sõna

Igale maitsele

Eelmisel laupäeval s.o. maikuu viimasel laupäeval toimus Pauligi juures Maitsete laat. Külastajal oli võimalus jälgida ja osaleda meelelahutusprogrammis, proovida kaljuronimist,
teha sisseoste müügikioskitest, süüa-juua ja
saada grillimiseks praktilisi näpunäiteid äsja
võistlustulest läbi käinud meeskondadelt. Pingelise grillimisvõistluse võitis küll Pauligi
Noorte võistkond 7 meeskonna hulgast, aga
zürii Barbeque Assotsiatsiooni eestvedamisel
kinnitas, et nii head ja ühtlast taset pole võistlustel pikka aega olnud. Aga eriauhindu jagus
kõigile
Huvilisi kogus ka Saue Ettevõtjate Liidu
tööstusnäitus. Oma tooteid tutvustasid AS Toode, AS Rotosplast, Elves OÜ, Koriks-Plast AS,
EuroKraft OÜ, Eesti Termotehnika AS, Ecotanc
OÜ. Lausa järjekord tekkis AS Sami väljapaneku juurde. Korvtõstukiga oli laadalistel võimalus tõusta üles ja nautida vaadet Saue lin-

nale ja värske kohvi ja saiade lõhna. Tõsi, rahvast kogunes oodatust rohkem ja nii lõppesid
„soojad said“ juba varakult. Aga Apelsini muusika ja hea maitsekohvi, mida pakuti, korvas
selle pisiasja
See, millist turuväärtust omab üks maitselisand näitas praktikas toitlustusfirma, kes pakkus „Grill Garbonaadi“ kõrvale 2 supilusikatäit ahjukapsast 10 krooniga(!). Igatahes oli
selles iva ehk säsi (nagu väidab Richard Tont)
sees – pakkuda suvel talvehõngu! Maitsete laadal käis sel aasta üle 4000 külastaja. Ka ilus
ilm aitas kaasa ja soodsad hinnad, suur valik
ja võimalus proovida kõike kohapeal. Nojah,
eks nii mõnigi murrab nüüd pead, kuidas kõiki
neid mõnusaid „maitsed“, mis kokku osteti,
nüüd ka ära kasutada. Aga suvi on ju alles ees!
Ene Kukk
Majandus-ettevõtluse nõunik
Saue Linnavalitsus
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Lastekaitse Liit ja ajakiri “Pere ja Kodu” kuulutavad välja perelugude konkursi teemal:
“Meie pere kõige vahvam ettevõtmine”. Konkurss algab mais ja kestab 2003. aasta lõpuni.
Konkursile laekunud töödest valib ajakirja
“Pere ja Kodu” ja Lastekaitse Liidu poolt moodustatud żürii välja parimad, mis avaldatakse
ajakirjas 2004. aasta jooksul. Loo pikkuseks
võib olla kuni 3 lk käsikirjaliselt (5000 tähemärki). Toimetusel on õigus tekste enne avaldamist toimetada.
Lugusid oodatakse aadressile: Maakri tn 23

A, “Pere ja Kodu”, märgusõna “Perelugude
konkurss” Tallinn 10145. E- post:
perekodu@kirjastus.ee Kirjutada võib perega
ette võetud vahvatest tegemistest-toimetamistest või põnevatest peretraditsioonidest ja kommetest. Pered, kes on saatnud parimad lood
saavad auhinnaks seiklus-perepäeva Lastekaitse
Liidu Pivarootsi laagris. Informatsioon ajakirja “Pere ja Kodu” ning Lastekaitse Liidu kodulehekülgedel (www.lastekaitseliit.ee;
www.perekodu.ee).
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VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Sõpruslinna Vangaþi delegatsioon
oli Sauel külas
Juba aastaid suhtlevad Saue ja Vangaži (Läti
Vabariik) linnade juhid ja ametnikud. Sõprussuhted kahe linna vahel on emotsionaalselt ja ametialaselt mõlemale poolele kasulikud. Sauelased on käinud Lätis ja 31. mail
ning 1. juunil oli Vangaži duma esindus taas
Sauel. Delegatsiooni juhtis Vangaži linnapea
Vilmars Lucans. Erinevalt Eesti tavast on
Lätis kohaliku omavalitsuse juht ka volikogu esimees.
Vangaži linnajuhtide külaskäik oli seotud
Saue linna 10. aastapäevaga. Kuivõrd augustis
tähistatavale Saue sünnipäevale ei saa Läti delegatsioon tulla, siis pakkusid sauelased välja
võimaluse osaleda linna aastapäeva suurematel üritustel kevadel. Nõnda käisidki Vangaži
delegatsiooni liikmed maitsete laadal, kus neile väga meeldis Saue Gümnaasiumi showtantsugrupi Lainela esinemine. Mõistagi uudistati
Pauligi maitseaineid ja kohvitooteid, samuti
vaadati huviga Saue Ettevõtete Liidu korraldatud tööstusnäitust.

Vangaži duma esimees Vilmars Lucans
(vasakul) ja Saue Volikogu esimees Ero
Liivik (mõlemad esiplaanil) koos kolleegidega mõttevahetusel Saue linnavalitsuses.
Eestil ja Lätil on palju ühiseid probleeme,
mis mõjutavad kohaliku omavalitsuse argitoimetusi. Näiteks tulenevad need maade tagastamisest, tekivad sotsiaalsest kihistumisest jne.
Volikogu esimees Ero Liivik ja linnapea Jaan

Moks tutvustasid Saue argiasju külalistele linnavalitsuses toimunud kohtumisel laupäeval.
Kõneks oli ka tööhõive ja töötuse probleemid,
mis kummitavad tavakodanikke nii Eestis kui
Lätis ja tekitavad täiendavat sotsiaalset pinget.
Vangaži suur probleem on nõukogudeaegse betoondetailide tehase hääbumine ja selle hoonetekompleksi edasine saatus.
Lõõgastust pakuti Läti külalistele Kloogaranna Noortelaagris, kus prooviti ühiselt nutikust ja meeskonnatöö oskust. Näiteks tuli mälu
järgi kujundada Läti ja Eesti riigipiirköit kasutades piirimärkimise vahendina köit. Ühises
söögilauas meenutasid vanad tuttavad ühiseid
mälestusi eelnevatest kohtumistest. Järgmisel
päeval käisid külalised põgusal jalutuskäigul
Tallinna vanalinnas, vaatasid rahvatantsuansambli Leigarid igapühapäevast kontserti Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca-al-Mares ja sõid
traditsioonilist eesti toitu Kolu kõrtsis. Siis tuli
aga asuda koduteele.
Juhan Hindov

Linnavalitsus arutas detailplaneeringuid ja kauplemislubade väljastamist
Linnavalitsuse 14.istung toimus 30.mail ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Kinnistu Tõkke tn 2 jagamisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 145.
2. Ehitusloa väljastamine Kiviloo tn 25
Ehitusluba väljastati üksikelamu ehitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 146.
3.Saue linnas Koondise 26 detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering riigile kuuluval maaalal poolelioleva ridamajale vajaliku territooriumi, sihtotstarbe, hoonestus-tingimuste ja piirangute määramiseks.
Detailplaneeringut korraldama ja rahastama
volitati OÜ Hiteh Kinnisvara.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 147.
4. Saue linna Ärma kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 148.
5. Saue Tõkke põik sorteeritud olmejäätmete vastuvõtukoha maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu taasalgatamine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 149.
6. Saue linna Pärnasalu 31 detailplaneeringu algatamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 150.
7. Kauplemislubade väljastamine. Kauplemisload väljastati:
* Paulig Baltig AS maitseainete laada korraldamiseks;
* OÜ FGM suupistete müügiks Saue linna jaanitulel;
* FIE Eva Kängseppale juuksuriteenuse osutamiseks aadressil Tõkke tn 3.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 151.
8. Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Väljastati kauplemisload:
* OÜ Illimar õlle jaemüügiks 31 mail maitseainete laadal;
* OÜ FGM lahja alkoholi jaemüügiks 2324.juunil Saue jaanitule platsil.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 152.
9. Ilutulestiku korraldamine.
OÜ Ilutulestiku keskus Arnikal lubati korraldada ilutulestik Saue Mõisa pargis 31.mail.
Alates 01.juunist 2003 määrati Andres Joala
ilutulestiku korraldamise lubade väljastamisega tegelevaks isikuks. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 153.
10. Klubidele, seltsidele ja ühingutele raha
eraldamine. Toetust eraldati:
* MTÜ-le Saue Folk 12 220 krooni osavõtuks
Harjumaa memme-taadi tantsupeost ja sõpruslinna Sollentuna rahvapilliansambli vastuvõtukulude katteks;
* Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile 12 000
krooni I Noorte Improvisatsioonifestivali korraldamiskulude katteks;
* Eesti Meestelaulu Seltsile 5000 krooni Saue
Poistekoori osavõtukulude katteks osalemisel
poistekooride üleriigilises laagris Olustveres;
* Saue Kristlikule Vabakirikule 10 000 osavõtuks ühisüritustest Soome sõpruskogudusega.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 154.
11. Raha eraldamine.
Korteriühistule Kuuseheki 42 eraldati registreerimisega seotud kulude katteks 1000 krooni. Otsustati vastu võtta korraldus nr 155.
12.Munitsipaaleluruumi üürile andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 156.

13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue
linna raudteejaama ümbrusest“ läbiarutamine. Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
14. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna arengukava täiendamine“ läbiarutamine. Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Teadeaanne
Saue Linnavalitsus on algatanud detailplaneeringud: Sauel Pärnasalu tn 31, endise “Zoovetvaru” maa-alal ja selle lähiümbruses; Koondise tn 26 maa-alal, poolelioleva ridaelamu vundamendi ümber
Saue Mõisa pargi ääres ja Härma kinnistul, Saue mõisa pargi kagupiiri äärde jääval endisel heinamaal.
Saue Linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu Tõkke põik piirkonda, Saue
linna-alajaama kõrvale sorteeritud olmejäätmete vastuvõtukoha rajamiseks. Detail-planeering haarab ka vastuvõtukoha
lähiümbrust vajaliku juurdesõidutee, haljastuse, jalgrattasõidutee, naaberelamukruntidele juurde-lõigete jms lahendamiseks.
Linnaarhitekt
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Looduskaitsekuu on kui kokkutulek

“Loodus on nagu klubi, mille liikmed on inimesed ja pilved, kivid
ja loomad. Inimesi on selles klubis kõige vähem. Klubi tuleb vahel kokku ja looduskaitsekuu ongi
selline kokkutulek,” ütleb Studio
Viridis tegevdirektor V. Rajasaar.
Saue Gümnaasiumis algas kokkutulek juba aprillis, metsanädalal
ajal RMK poolt väljakuulutatud
metsaviktoriiniga. Osalesid 8. -11.
klasside õpilased ja paremad tulemused saavutasid: Maarja Põllu
8c, Eveli Ütt ja Tiina Grünberg
10b ja Rain Lobjakas 11a klassist.
11b klassi loodushuviliste
poiste võistkond (Johan Miller,
Henry Kohver, Veron Nahkur ja
Egert Kaju) osales veebipõhises
keskkonnaalases viktoriinimängus, milles oli kokku 3 vooru. Igas
voorus oli 12 küsimust. Iga vooru
küsimustele oli aega vastata jooksva nädala reedeni. Küsimustele
vastuste otsimiseks saadi abi viidete leheküljelt. Õiged vastused,
saadud punktid ja võistkondade
edetabel avaldati Keskkonnaveebil. Poisid konkureerisid 10. ja
11. klasside õpilastest moodustatud 110 võistkonnaga üle Eesti.

Hollandi/Eesti keskkonnakoostöö projekti “Tuulik” raames
täitsid 7c ja 6c klasside õpilased
keskkonnapäevikut. Mitmekesised
ülesanded võimaldasid teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid.
Keskkonnapäevik järgib õppekava
läbiva teema Keskkond ja säästev
areng eesmärke ja pädevusi. Keskkonnapäeviku ülesanded on koostatud lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:
• koostöö kaaslaste, vanemate,
õpetajate ja üldsusega;
• tegevuse mitmekesisus, elamuslikkus, positiivsus, tulevikku suunatus;
• keskkonnatundlikkuse ja analüüsioskuse arendamine
Looduskaitsekuu idee on tuua
loodus inimesele lähemale ja äratada huvi looduse mõistmiseks ja
kaitseks. Jüripäeval külastasid
meie kooli Teadus- ja Keskkonnaajakirjanike Seltsi esimees Tiit
Kändler ja rännumees Hendrik
Relve, kes jagasid õpilastega oma
mõtteid loodusest ja selle mitmekesisusest. Tiit Kändler mõtiskles
meie linna ja Saue tammikus kasvavate tammede vanuse üle. Atrak-

Saue Gümnaasiumi noored
looduse klubi liikmed.
tiivne slaidiprogramm meie oma
metsas kasvavates puudest vaimustas kõiki. Ettekande põhjal
koostatud viktoriini võitsid põhikoolis 9a klassi ja gümnaasiumis
11b klassi võistkonnad.
Kuidas saaks rakendada loodusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus? Aidata kaasa isiksuse
arengule? Seda näitasid 8b, 11a
ja 7c klasside õpilased, kes aitasid kaasa Saue linna arengukava
koostamisele. Rühmatöö käigus
märgiti linna kaardile looduskaunid kohad, mõnusad ajaveetmispaigad ja tulevased mänguplatsid.
Ka inetud, ohtlikud ja ebasõbralikud kohad. Aeg näitab, millised
ettepanekud rakendust leiavad.
Praktilise loodusetundmisega

tegelesid 9. klasside õpilased Soome-Eesti ühises keskkonnalaagris.
See oli laagri II etapp. Esimene
etapp toimus 11.-13. septembril
2001 Eestis (vt. veebilehekülge
aadressil: http://www.hot.ee/
biogeo/laager). Leirikoulu – nii nimetasid seda soomlased – eesmärgiks oli ise uurida ja teha vaatlusi
erinevatest loodusnähtustest ja
protsessidest. Tegevused olid suunatud keskkonnatundlikkuse ning
vaatlus- ja analüüsioskuse arendamisele. Oluline oli koostöö sõpruskooli õpilastega ja praktiline
tegevus. Tööülesannete täitmine
eeldas kaartide olemasolu ja selle
lugemisoskust. Õpilased kogusid
materjali uurimusliku töö jaoks,
mille esiettekanne koos PowerPointi programmis tehtud slaidiesitlusega toimub 2003.a. sügisel,
Saue hariduspäeval. Läbi loodushariduse edendamise saab sõlmida sinasõpruse loodusega. Sõprus
aga eeldab mõistmist ja hoolimist
ning see muudab elu tervemaks ja
õnnelikumaks
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi geograafiabioloogia õpetaja

Kokkuvõte Saue Gümnaasiumi õpilaste
seas läbiviidud küsitlusest

Selles ülevaates jätkan eelmises
“Saue Sõnas” alustatud lapsevanemate ja õpilaste küsitluse teemat. Käesoleva õppeaasta märtsis
ja aprillis viidi läbi küsitlus Saue
Gümnaasiumi õpilaste hulgas, et
saada teada, mida arvavad õpilased oma koolist. Saadud vastused
aitavad kindlasti kaasa kooli tulevase arengu planeerimisel ja uute
sihtide seadmisel. 5 – 12 klassi
õpilastele jaotati 154 ankeeti 32
küsimusega (neist 22 avatud ja 10
ette antud vastusevariantidega
küsimust). Lisaks oli vastajal võimalus lisada oma ettepanekuid ja
mõtteid.
Küsimustiku vastamiseks sai
ca‘ iga neljas Saue Gümnaasiumi
õpilane. Koondkokkuvõte tehti
120 tagastatud ankeedi põhjal.
Küsimusele “Mis on kooliskäimine sinu jaoks?” vastas 60 % õpilastest et see on kohustus, vajalik,
huvitav, suhteliselt lõbus, aga

teadmiste saamise kohustus. 9 %
põhikooli õpilastest leiab et õppimine on tüütu ja vastik tegevus,
vahel huvitav, aga vahel ka igav.
12 % õpilastest leiab aga, et see on
puhas rõõm ja loomulik tegevus
äripäeviti.
Küsimusele, millised on sinu
suhted klassikaaslastega (koolivägivald?) vastab 92% õpilastest, et
need on normaalsed või päris head.
Küsimusele, mis on koolis hästi,
saime järgmisi vastuseid. Hea on
see, et kool on uus; õpetatakse hästi, õpetajad on head; saab uusi teadmisi; saab koos sõpradega olla,
head sportimisvõimalused, koolil
on hea tase ja kool uueneb pidevalt. Mitmete õpilaste arvates tuleks koolis muuta koduste tööde
mahtu (liiga palju õppida);seda, et
väiksemad õpilased jooksevad
mööda maja (puudub algklasside
maja); vahel on koolimaja külm
(esmaspäeviti), söökla on väike ja

kitsas, koolikappe ei jätku kõigile; puuduvad istumisvõimalused
koridorides. Tähelepanu juhiti
veel mitmele kitsaskohale.
Õpilaste arvates on huvitavamad ained koolis: kehaline kasvatus, ajalugu, inglise keel, tööõpetus, matemaatika ja loodusõpetus.
Õpilased lugesid raskemateks õppeaineteks matemaatikat, vene
keelt, keemiat, inglise keelt ja füüsikat. Murelikuks teeb see, et 25%
vastanud õpilastest ei osale ühegi
huviringi töös. Pakub ju Saue linn
selleks piisavalt võimalusi. 70%
õpilastest võib kodutööde tegemisel pöörduda abi saamiseks oma
vanemate poole; 6 % õpilastest ei
abista aga keegi.
Populaarne õpetaja on sõbralik ja lahke, huumorimeelega ning
rahulik. Hea õpetaja juurde kuulub ka rangus ja konkreetsus. Lõpuks veel ka mõningaid kokkuvõtlikke andmeid:

1.Eraõpetajat kasutavad 13 % õpilasi, neist 10 % ühes aines.
2.Sooja toitu sööb 66 % õpilasi,
mõnikord sööb lisaks 15 % õpilasi, ei söö 19 % õpilasi.
3.Koolitoit maitseb 46 % õpilastest.
4.Koolitöö püüab alati ära teha
46% õpilastest, 50 % jätavad vahel tegemata.
5.Koolitööde tegemiseks kulub
umbes 1 tund 59 % õpilastest, 23 tundi 36 % õpilastest.
6.Koolipäeva lõpuks on väsinud
40% õpilastest; 58 % õpilasi on
mõnikord väsinud.
Selline oli siis Saue Gümnaasiumi õpilaste arvamus lähivaates
2003.aastal.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi
direktor
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Uus kardikeskus avab uksed Laagri
maksimarketis

Argimuredest tekkivat pinget ja
stressi saab maandada teistmoodi
adrenaliini verre laskmisega. Üks
võimalus on hakata ise võidusõitjaks, mõistagi mitte tänaval, teistele ohtlikke liiklusolukord tekitades. Laagris asuva maksimarketi
all olevasse parklasse on ettevõtlikud mehed ehitanud hubase kardikeskuse, kus nii lapsed kui täisealised saavad oma kihutamiskirge rahuldada. Saurix Kardikeskus
korraldas 10. mail uhke avavõistluse hobikartidele, kuhu oli palutud praegusi ja endisi maailmatasemel eestlastest mootorisportlasi. Kardirooli käisid keeramas rallisõitjad Margus Murakas, Ivar
Raidam, võidusõitjad Jüri Raudsik, Mart Lajal, Toomas Napa,
Rain Pilve ja teised Eestimaa mootorispordi kuulsused. Osavõtjate
seas oli ka marko Asmer, kellel
kardirooli hoidmine on ehk kõige
paremini meeles. Tema selle avavõistluse võitiski.
Kardikeskuse juhataja Tiit
Trofimov ütles, et uut keskust on
käinud kaemas ka erinevate meediakanalite parimad motosportlased, kes siis võidsõitjatega ühiselt
võimeid proovisid. Uus 400 meetrine kardirada on ehitatud endisesse parklasse nii, et ilmastikuolud
sõitjaid ei häiri. Kardirada on planeeritud nii, et mainitud 400 meetrine osa rajast kulgebki siseruumis, umbes 200 meetrine rajaosa
aga jääb väljas oleva asfaltkattega
platsile. Kardikeskuses on sõitjate käsutuses 14 hobikarti, neist
kolm on lastekardid. Rootsi firma
Caroli Motor AB Honda mootori-

Sauelased käisid Saurix Kardikeskust kaemas ja jäid sõidust
saadud emaotsiooniga väga rahule. Mõnel mehel valutasid
roolikeeramisest käed veel mitu päeva tagantjärele.
ga hobikart on lihtsa ehitusega,
sõitja kasutab vaid pidurit ja gaasi
sõidukiiruse valikuks. Siiski on
tegemist suhteliselt kalli meelelahutusega. Näiteks maksab üks hobikart kümneid tuhandeid kroone,
mis on aga tõelistest võistlusmasinatest ligi poole odavamad.
Kardikeskuses saab kartidega
sõita iga päeva
Kella 12 kuni 17 on täiskasvanutele 8 minutilise sõidu hinnaks 90 krooni, pärast kella viit
läheb hind 110 kroonipeale (vt tabel). Kui ettevõte või suurem sõpruskond soovib kardisõiduga
meelt lahutada, siis Korraldab
Sauriks Kardikeskuse asjaliku
võistluse Grand Prix süsteemis.
See tähendab tutvumissõitu rajaga, siis ajasõitu, mille käigus pannakse paika finaalvõistluse stardijärjekord. Kui seltskond on arvukas, tehakse vajadusel ka poolfi-

naalsõidud. Kardirajale mahub
korraga kihutama 10 karti, turvalisuse huvides aga rajameister üle 8
kardi tavatingimustes rajale ei lase.
Soovi korral on kasutada baariruum või nõupidamiste ruum arutelude või koosolekute jaoks. Kardikeskuses saab pärast kihutamist
end ka puhtaks pesta ning üle loputada saunas, sest kardi rooli keeramine võtab mõnel mehel naha
kenasti märjaks.
Tegelikult annab Saurix kardi-

keskus aimu sellest, mis telekast
nähtav autovõidusõit tähendab,
muidugi hea kujutlusvõime korral. Raja tehniline varustus on hea
– kõik kihutajad saavad teada oma
iga ringi aja. Masinad on korras,
sest mehaanik vaatab masinad igal
hommikul üle, vead kõrvaldatakse koheselt. Kihutamine ilma roolivõimenduseta kartidega on nii
musklijõudu kui ka vaimuerksust
nõudev tegevus. Tugitoolist on
formelite kihutamist tore jälgida
ja vahel tundub mõistmatu, mis
üks mees teisest mööda ei kihuta.
Kardirajal võib saada aimu, et ega
see nõnda lihtne polegi. Kardikeskuses paned selga punase kombinesooni, pähe kiivrisuka ja kiivri,
kindad kätte, kuid karti istudes
peab ise ka tubli ning arvestav olema. Lihtsalt kihutades pole võistlusrajal suurt edu loota. Igal juhul
on kardisõit turvalisel Saurix Kardikeskuses rajal jõukohane neile,
kes enne on autorooli katsunud.
Meeldiv seltskond ja head tingimused teevad koosviibimise mootorispordi seltsis aga toredaks
puhkuseks.
Saue Sõna

E-R 12-17

8 min. (täiskasvanud)
8 min. (lapsed)
4 min. (täiskasvanud)
4 min. (lapsed)

90.00 krooni
60.00 krooni
45.00 krooni
30.00 krooni

E-N 17-22
R 17-23
L 12-23
P 12-22
110.00 krooni
75.00 krooni
60.00 krooni
40.00 krooni

Tervisepäev puuetega inimestele
30. mail sai teoks esimene puuetega inimeste tervisepäev Sauel, et
nende elu huvitavamaks ja aktiivsemaks muuta. Tervisepäev toimus
linna 10. aastapäeva ürituste raames. Toredast päevast osa saama
olid lisaks sauelastele kutsutud
külalised Kernu Hooldekodust ja
Keila Sotsiaalkeskusest. Osavõtjaid oli ligi nelikümmend inimest.
Päev algas Saue linnapea hr Jaan
Moksi tervitusega. Järgnes väike
kontsert. Esinesid Keila ja Saue
n.ö. koondvõimlemisrühm, Kernu

lauluansambel, Keila tantsijad.
Kui esinemised vaadatud, algas ühisvõimlemine. Oma lauluoskusi näitasid kolm andekat esinejat mitme lauluga, mille vahel
toimus lõbus karutants. Mõistagi
tehti ühiselt harjutusi, mis on sobivad just eakamatele inimestele
liigespinge mahendamiseks ja vereringe elavdamiseks. Pärast pingutavat võimlemist järgnes ekskursioon Saue Raamatukokku. Külalised tutvusid uue raamatukogu ja
koduloonäituse väljapanekutega.

Tiiu Kuuskmäe ja Jaan Moks
võimlemist vaatamas.
Järgnes vesiaeroobika Saue ujulas
õpetaja Enla Odamuse juhendamisel.

Pärast ujumist ja saunas lõõgastumist jäi spordirahval aega ka
mõtete vahetamiseks. Saue Gümnaasiumi söökla kokad olid valmistanud imemaitsva lõuna. Osalejatele tasuks pingutuste eest tänukirjad ja tore päev saigi selleks
korraks otsa. Täname siinkohal
Saue Linnavalitsust, Saue Gümnaasiumi, Saue Koolihaldust ja
Päevakeskust abi eest päeva korraldamisel.
Elena Kalbus
Võimlemistreener
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Jazzkaare homsed staarid kogunevad Sauele
www.hot.ee/visioon03
Esmakordselt toimub I Noorte
Improvisatsiooni Festival ”Visioon”. Üritus saab teoks 15. juunil Sauel, Gümnaasiumi aula ja
Saue Gümnaasiumi sisehoovis.
Festivalil on esmakordselt võimalik üles astuda noortel improviseerivatel ansamblitel üle Eesti
ja ka välismaalt. Noored muusikud saavad vahetada kogemusi
ja esitada põnevaid kompositsioone muusika eri stiilidest
Prioriteediks on aga siiski
jazzmuusika ja selle propageerimine noorte seas. Kokku oodatakse Sauele üle 300 osavõtja.
Improvisatsiooni festivali
idee hakkas hargnema 1997. aasta toimunud Loomingu ja Improvisatsiooni päevadest. Ka sel
aastal toimuvad just sellised päevad enne festivali. Festivali ja
loomingupäevade moto on „Ei
ole valesid noote, värve, kujundeid ega liikumisi.“ Motost selgub, et nii improvisatsiooni päevad on süntees eri kunstiliikide
(muusika, liikumine, kujutav
kunst) ja stiilide vahel, mis võiksid tekitada uusi, ootamatuid
väärtusi ning samas arendada
noortes loovisiksustes uusi ideid
enda ja kultuuri arendamiseks.
Improvisatsioonifestivali vi-

sioon on vaade tuleviku, anda
noortele muusikutele võimalus
kujutada endale ette helide mängu kaugemas tulevikus. Nõnda
võiks noortel muusikutel tekkida pingevaba eneseväljenduse
võimalus just neile omase väljenduslaadi leidmiseks. Eesmärk
on festival Viisioon arendada
igaaastaseks traditsiooniks ning
populaarseks ansamblite kogunemiskohaks, kus mängitakse
elavat muusikat. Tahaks luua esinemisvõimalusi ja soodsaid tingimusi noortele omaloominguga, jazziga ja muude stiilidega
tegelevatele ansamblitele, eriti
aga pakkuda võimalust kuulata
improvisatsioonilist muusikat ka
välisesinejatelt.

Ungarlasest viiulivirtuoos Zoltan Lantos musitseerimas.

Saue linna ja Ungari suursaatkonna ühisprojekt läheb käima
Improvisatsioonifestivali
õhtu peaesineja on Ungari viiulivirtuoos Zoltán Lantos, kes
esineb festivalil koos soolokitarristiga Gábor Juhásziga.
Nad astuvad üles 15. juunil
kell 20.00 Saue Gümnaasiumi
siseõuel. Samas annavad need
kaks suurepärast Ungari muusikut ka kontserdi Tallinna Raekojas. Sisuliselt tuleb Zoltán
Lantosi ja Gábor Juhászi esinemist 13. juunil kell 19.30
Tallinna Raekoja saalis nimetada Ungari suursaatkonna ja
Saue linna ühisprojektiks. Ungari muusikud pole Eesti publikule tundmatud. Zoltán Lantos
ja Gábor Juhász on esinenud
Eestis 2002. aasta Jazz kaare festivali Sügisjazz raames. Zoltan
Lantosi muusika rajaneb maailma rahvaste rahvamuusika (ungari, india jt) erinevatel kõlavärvidel, kasutades selle edasiandmiseks erilisi elektriviiuli kõlaefekte.
Improvisatsioonifestivali
päev kujuneb tervikuna üsna tihedaks. Pidulik avamine toimub
kell14.00. Selleks ajaks on improvisatsioonipäevade kokkuvõttev lõppkontsert- etendus läbi
saanud. Teadupärast algab see
etendus kell 11.00 Pärast avamist esinevad kella 14.15 kuni
19.45ni noortebändid. Festivali
õhtu lõpetab praeguste plaanide

kohaselt Raivo Tafenau ansambel oma esinemisega kell 21.00
ja pärast tema tunniajalist kontserti algab jam session kõigi festivalimuusikute osavõtul.
Festivalile loodame esinejaid
saada kokku 100 ringis koos juhendajatega. Osavõtjad tuleb
Viljandi Kultuurikolledžist 2 ansamblit, Tallinna Georg Otsa
nim. Muusikakoolist 3 bändi,
Pärnu muusikakooli pop-jazz
osakonnast üks ansambel. Väikeansambleid Harjumaa eri paikadest saabub kohale tõenäoliselt 3 tükki. Kindlasti osaleb
Saue Muusikakooli jazzbänd
Jazz Beats ning lauluansambel,
tuleb ka väikebände Tallinnast.
Järjekorras on VI Loomingu
ja Improvisatsiooni päevad
Enne festivali toimuvad 11.15.juuni 2003. aastal viime läbi
Saue Gümnaasiumis järjekorras
kuuendad Loomingu ja Improvisatsiooni Päevad, mis on nagu
eelsoojendus festivalile. Osavõtjad on Harjumaa ja Tallinna
muusikakoolide õpilased.
Kohal on ka laste õpetajad,
kelleks on elukutselised muusikud ja õppejõud Eesti kõrgkoolidest. Osavõtjate arv on ligikaudu 40 last, kuulajaid aga orienteerivalt 200.
Eesmärgiks on läbi käia
komplekskursus muusikast, kujutavast kunstist ja ka liikumisest. Improvisatsiooni päevadel
omandatud tulemustest annavad
lapsed teistele teada lõppkontsert-etendusel 15.juunil kell
11.00. Milline on tulemus, milliseid ootamatusi noored välja
pakuvad, selgub eelnimetaud
ajal ja kohas. Täiendav info
www.hot.ee/visioon03 . Suurimad tänud aga ürituse toetajatele, kelleks on Eesti Kultuurkapital, Ungari Vabariigi Suursaatkond, Kultuuriministeerium,
Haridusministeerium, Saue linn,
Ungari Instituut, PR Firmareklaam ja Saue Ettevõtete Liit.
Ilusaid muusikaelamusi
soovides,
Kristiina Marjamaa
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Sauel võimutses noorus

Reede hommikul istusid Saue
Gümnaasiumi abituriendid linnavalitsuse liikmete asemel volikogu saalis ja arutasid linnaprobleeme. Oli alanud Saue noortepäev
võimutäiuse üleminekuga noorte kätte, sest asja oli mõned päevad varem heaks kiitnud Saue
Linnavolikogu. Linnapea Jaan
Moks kuulutati naljatoonis endiseks linnapeaks ja tema roll oli
vaid linnavalitsuse istungit pidavatele noortele õpetada, kuidas
noortest uued linnavalitsuse liikmed ja ametnikud seaduse kohaselt toimima peaksid. Kõik vajalikud korraldused kauplemislubade, detailplaneeringute ja muude
toimingute kohta said noorte linnavalitsuse istungil vastu võetud
nii, et pärast polnud istuval linnavalitsusel suurt midagi kohendada. Muuseas, niisugust võimutäiuse üleminekut ja linnaelu
reaalset korraldamist pole harrastanud ükski teine Eesti omavalitsus.
Saue linnas on traditsioon
õnnitleda sündide puhul uute lin-

Noorte linnapea Katrin Puusepp ja Saue linnapea Jaan Moks
istusid kõrvuti beebiballil, kui Saue Lasteaia Midrimaa lapsed laulsid oma noorematele kaaslastele.

nakodanike vanemaid ja linnavalitsuse poolt ulatada pidulikus
meeleolus vanematele sünnitunnistused koos meenetega. Tavaliselt on kõnekeeles beebiballiks
nimetatud rituaali täitnud linnapea Jaan Moks, kes aga reedesel
noortepäeval pani linnapea tun-

nusmärgi noote esindaja Katrin
Puusepa kaela. Noor linnapea
täitis oma esimese tseremoniaalse ülesande kenasti ja ilmselt jäid
kõik rahule. Üks väike sauelane
aga nuttis, kuid täpselt pole teada, kas rahulolematusest või valas rõõmupisaraid. Igal juhul

kümme märtsi, aprilli ja maikuu
vastsele linnakodanikule kirjutati välja sünnitunnistus, üheksa
neist tuli seda vastu võtma.
Kui kella kahe paiku päeval
lõppes noorte askeldamine linnavalitsuses, siis gümnaasiumi
õuel läks alles tegutsemiseks.
Noorte linnapea Katrin Puusepp
kuulutas päeva meelelahutus osa
avatuks. Küsisin päeva peaorganisaatorilt, Saue volikogu liikmelt Rainer Šternfeldilt, kuidas
ta asjaga hetkel rahul on. Kõik
laabub, oli vastus, ainult ilm
nöögib kõvasti. Tõepoolest, taevast kallas seenevihma mitte palju korraga, aga visalt. Tundus, et
ilma vingerpussid ei seganud tänavakorvpalliturniiri, mis käima
läks. Muusika mürtsus telgikatuse all, rahvas tegutses, kohale
saabusid ratsahobused, et nendega oma oskusi proovida. Õhtul
algas noortepidu mitmete bändide muusika saatel. Muljed tulevad hiljem, arvasid noored, praegu las tegutseme.
Juhan Hindov
Saue LV liige

Elektriraudtee AS teatab õhtuste elektrirongide kohta
25. maist 2003 aastast hakkas kehtima uus elektrirongide sõiduplaan. Varasemaga võrreldes lisatakse 20 täiendavat rongiliini, et
rongide sõidusagedus oleks suurem. Kuna reisijate arv õhtustes
rongides on olnud vahemikus 3060 inimest, siis on need rongid toodud varasemale ajale. Õhtused
rongid jääksid käiku vaid suvekuude nädalavahetustel.

Probleemi põhjuseks on bussi- ja reisirongitranspordi teineteisest sõltumatu koordineerimine
Harjumaal ja ebapiisav vastastikkune kommunikatsioon. Optimaalse liinivõrgu ja sõiduplaanid jõuab
välja töötada ja ellu rakendada
käesoleva aasta oktoobri lõpuks.
Selle ajani oleks mõistlikum jätkata reisijate vedu õhtuti elektrirongidega.

Ajavahemikul 12. juuni kuni 25. oktoober 2003 (kaasaarvatud)
on viimaste elektrirongide sõiduplaan iga päev alljärgnev:
Rongi nr Marsruut
Väljumisaeg
Saabumisaeg
lähtejaamast
sihtjaama
0426
Tallinn-Aegviidu 22:15
23:23
0427
Aegviidu-Tallinn 21:10
22:12
0593
Tallinn-Riisipere 21:50
23:09
0604
Riisipere-Tallinn
21:55
23:10
0597
Tallinn-Paldiski
22:30
23:42
0606
Paldiski-Tallinn
22:22
23:34
Paljud inimesed, aga ka Harju
Maavalitsus ja Harjumaa vallad on
avaldanud rahulolematust uue sõiduplaaniga, sest leitakse, et rongi
on tööpäeviti vaja ka peale kella
8-9. Kui inimesi on vähe, oleks
riigil otstarbekas ühistranspordis
kasutada busse või marsruuttaksosid. Samas tekib alates 25. maist
olukord, kus õhtuti pole ronge ja
ka busse.

Muudatuste tegemine AS Eesti Raudtee poolt raudteeliikluses
olukorras, kus liiklusgraafik on
koostatud, võtab aega ca 20 päeva, mistõttu ei ole võimalik elektrironge varem käiku anda. Seega
perioodil 26. mai kuni 11. juuni
2003 (kaasaarvatud) ei ole elektrirongid tööpäeva õhtuti käigus.
Infot õhtuti liikuvate busside kohta on võimalik saada Elektriraud-

tee AS kassadest ja maikuu kliendilehest.
Alates 28. maist saab õhtuti sõita bussiga Riisiperre
Elektriraudtee AS sõlmis lepingu
ASiga MRP Liinid, et anda 28.
maist käiku õhtune buss Riisiperre. Kuna õhtused elektrirongid
hakkavad tööpäeviti sõitma alates
12. juunist ning Keila-Riisipere
lõigul õhtuti ühistranspordiühendus puudub, siis katab buss mars-

ruuti tööpäevadel kuni 11. juunini. Buss väljub Balti jaamast kell
21:50 ehk nädalavahetustel sõitva
rongiga samal kellaajal ning sõidab piki elektrirongi marsruuti,
peatudes ka Saue raudteejaama
juures, nagu nähtub sõiduplaanist
Buss marsruudil Tallinn-KeilaRiisipere liigub tööpäeviti 28.
maist 11. juunini 2003 (kaasaarvatud) järgmiselt:

PEATUS
VÄLJUMISAEG
Balti jaam (peatus 1)
21:50
Viru väljak
21:55
Kalevi bp (Tondi)
22:01
Järve bp
22:03
Rahumäe bp
22:06
Nõmme bp
22:08
Hiiu bp
22:09
Kivimäe bp
22:11
Pääsküla bp
22:13
Laagri bp
22:16
Saue rdj
22:23
Keila bp (Jaama teeots)
22:33
Kulna bp (lehola teerist)
22:38
Vasalemma bp
22:46
Laitse rdj
23:00
Jaanika bp
23:14
Riisipere bp
23:19
Märkus: “bp” tähendab bussipeatust, “rdj” tähendab raudteejaama.
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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

TEADAANNE
Seoses registripidaja puhkusel viibimisega 09.juunist kuni 30.juunini 2003 palume passide vahetamisel pöörduda alljärgnevatesse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Harjumaa büroodesse:
Vilmsi tn 59, telefon 605 6975
Sütiste tee 32, telefon 671 8080, iga kuu 2. neljapäeval suletud
Sõle 61a, telefon 666 2701, iga kuu 1. neljapäeval suletud
Lastekodu 48, telefon 606 2640, iga kuu 1.neljapäeval suletud
Vastuvõtt kõikides büroodes E - R 9.00-18.00
(passi taotluse blankette saab ka linnavalitsuse kantseleist või
internetist aadressil www.pass.ee)
Teade
Alates maikuust saab Tõkke
kaupluses asukohaga Tõkke
tn 28 kauba eest tasuda ka
pangakaardiga.
Olete oodatud!
Kauplus avatud
E – P 9.00 – 22.00
Tel. 6700177

OÜ Harjumaa Kaubahoov
(Saue, Pärnasalu põik 1)
TOIDUPOODI vajatakse

MÜÜJAT
Info tel.6709-677

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

7. juuni 2003

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

nüüd Sauel
uus kontor!

9.-14. juunini
ootavad avamisüllatused!

Saue Ujula uudised
Saue Ujula on nüüd avatud kogu
päeva linnarahvale!
Lahti 7.30 – 22.00.
Pileti hind on 25.- kella 7.30 –
15.00
(ujula kasutusaeg 90 minutit
ilma saunata)
Laupäeval on ujula avatud 9.00
– 20.00
Pühapäeval on ujula avatud 9.00
– 17.00
Juulis on ujula suletud korrastus- ja remonditöödeks.

Teadaanne
Alates 16 juunist paari nädala jooksul toimetavad Saue
tammiku taga Sarapiku piirkonnas Saue Noorte Töömaleva lapsed, kes koristavad
metsaalust risust ning aitavad
puhastada võssakasvanud
suusa- ja jooksuradu. Töid
tehakse rangelt tuleohutuseeskirju järgides. Palume
sauelaste mõistvat suhtumist.

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.

Küsi lisa: (0) 67 09 612
Saue kaubanduskeskus, Ridva 15

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
Aastaaruanded,
raamatupidamisteenused,
vanad perioodid.
Väikefirmadele ja KÜ-dele.
Küsi hinnapakkumist
tel.052 73 923 või
erten@hot.ee

Tänuavaldus
Suur tänu Saue
Linnavalitsusele
uue bussipeatuse rajamise
eest Laastu tänava otsa.
Helme Kermes
Tänulike Laastu ja Tõkke
põik elanike nimel.

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.

TTÜ majandusharidusega ja mitme-aastase pearaamatupidaja
töökogemusega noor naine osutab raamatupidamisteenust.
Jooksev aruandlus, vanad perioodid, esindamine ametkondades, personaliarvestus. Tööks
vajalikud abivahendid olemas.
rema@hot.ee GSM 052 91 863.

Sügav kaastunne
Elle Vakkurile
abikaasa
surma puhul.
KÜ Kuuma 4 elanikud.

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

