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Koosmeele ja Saue linna huvides
19.juunil pidas Saue volikogu selle
poolaasta viimase istungi, uuesti
tullakse kokku peale suurt suve,
septembris. Mis jääb siis möödunut meenutama? Ehk kõigepealt
see, et volikogu istung pole enam
letargiline mehed-teeme-kiirelt-ära
asi, vaid volikogust on saanud
koht, kus Saue asjade üle vaieldakse tõsiselt, põhimõtteliselt ja ka
kirglikult. Eelmise linnavõimu ajal
kippus volikogu jääma linnavalitsuse suhtes pitsatiks, mis midagi
eriti ei otsustanud, kinnitas vaid
linnavalitsuse algatusi sümboolse
käetõstega. Viimase kuue kuu
jooksul on iga istungi päevakorras olnud pea alati üle 15 punkti,
enamik istungeid on kestnud kaks
ja pool tundi. Meie volikogu meenutab heas mõttes juba miniparlamenti – on selgelt moodustatud
fraktsioonid, debatid, eriarvamused, arupärimised ja vaheaja võtmised. Kuid opositsiooni ja koalitsiooni vahel ei valitsenud sugugi mitte nii laiad käärid nagu arvata võiks – enamikes volikogus
hääletatud küsimustes oli volikogu kogu koosseis kindlalt ühte
meelt ja kõik nagu üks mees Saue
huvide eest väljas. Selle üle on mul
siiralt hea meel.
Kohased tänuavaldused
Siinkohal soovin tunnustust
avaldada nii linnavalitsusele, võimuliidule kui opositsioonile. Lugupeetud linnavalitsus! Näen, et
olete võimu teostamist tõsiselt võtnud, valmistunud hoolega igaks is-

tungiks, valmistanud ette materjalid, tahtnud oma töös järeleandmatult parimat. Head Kostel, Valdis,
Matti, Marika, Ülo, Rainer, Vallo
ja Henn! Tänan teid tubli töö ja
koosmeele eest. Kindlasti oli paljude jaoks küsimärk, kuidas nii
erinevat karva poliitilised jõud
nagu on seda Res Publica, Keskerakond ja Isamaaliit, suudavad
koostööd teha ja Saue vankrit vedada. Olete nendest ootustest auga
välja tulnud. Iga erakond on säilitanud enda eripärase näo. Nii see
on ja olema peab, ja koosmeelest
on sündinud häid asju meie linna
jaoks. Austatud fraktsioon „Saue“!
Kindlasti oli see poolaasta teie
jaoks väga raske, sest olles pikalt
Sauel võimul olnud, mõjus opositsiooni jäämine teile veidike ehk
alandavalt ja tegi meele mõruks.
Ometi tulite sellest auga välja, sest
võime teha ka opositsioonis südamega tööd näitab poliitiku suurust.
Võimuliit arvestas paljude teie ettepanekutega, tegite kenasti tööd
nii komisjonides kui istungitel.
Aitäh Ralf, Vello, Andres, Anne,
Mati, Tõnu, Erki ja Malle!
Töökokkuvõte poolaastast
Mis jääb siis annaalidesse?
Kokku arutas volikogu läbi ja võttis vastu umbes 30 õigusakti eelnõud. Kaks korda arutas volikogu
eelarvet – jaanuaris 2003.a eelarvet ja juunis lisaeelarvet. Julgen
kinnitada, et iga krooni kasutamine linna rahakotis on tõsiselt läbi
mõeldud. Mahukamatest aktidest

Saue volikogu esimees Ero Liivik vahetab kontserdijärgselt
muljeid Ungari suursaadiku László Nikicser’i ja tema abikaasaga Tallinna raekojas, mis toimus festivali “Visioon” raames.
olgu mainitud avaliku korra ja heakorra eeskirjad, ehitusmäärus ning
lastetoetuste maksmise kord. Vastu võeti ka Saue lasteaia arengukava lähiaastateks. Volikogu kinnitas mitu planeeringut, sh gümnaasiumi ümbruse maid puudutava planeeringu, mille alusel saab
hakata ehitama nii algkoolimaja,
muusikakooli kui jalgpallistaadioni. Algas mahukas töö Saue arengukavaga, mille projekti esitab
volikogu arengu- ja eelarvekomisjon sügiseks. Eraldi tunnustust
pälvib revisjonikomisjon: valmis
sai väga mahukas akt, mis koondab endas Saue linna juhtimise
aastatel 1999-2002 revisjoni. Volikogu otsustas ka linnale võetud
20 miljonilise laenu refinantseerimise, maamaksu vähendamise, kõ-

lakoja ehituse rahastamise ja lasteaia ehitamise algatamise. Korduvalt arutati volikogus linnavalitsuse struktuuri reorganiseerimise
kava. Ka said kõik volikogu komisjonid uued põhimäärused. Lõpetuseks: enda tööle hinnangu
andmine on alati üks tänamatu ja
ebaõiglane tegevus. Volikogu tööde ja tulemuste üle otsustagu iga
linlane ise. Kindlasti on aga ka
neid, kes meile ühte-teist ette heidavad – vähemalt ühte tahan teile
siiski kinnitada: oleme kaalunud
igat otsust, lähtudes Saue linna ja
tema elanike soovidest, tahtmistest, arvamustest, ja oleme olnud
avatud.
Ero Liivik
volikogu esimees

Jazzfestivalil “Visioon” läks igati korda

Pühapäeval 15. juunil toimus
Sauel esmakordselt I Noorte Improvisatsioonifestival “Visioon”.
Saue Gümnaasiumi siseõue paigutatud välilaval esines ligi sadakond
noort jazzimängijat üle Eesti. Üles
astusid noorteansamblid Viljandi

Kultuurikolledžist, Georg Otsa nimelisest Muusikakoolist, Kuusalust, Viimsist, Sauelt ja Pärnust.
Improvisatsioonifestival oli kokkuvõtteks aga improvisatsiooni
päevadele Sauel. Festivali taotluste
kohta ütles selle peakorraldaja
Kristiina Marjamaa aga Postimehele antud usutluses: Meie eesmärk pole lõpp-produkt ehk teos,
vaid kujuneva isiksuse avardamine ja talle loova impulsi andmine.
Peale noori muusikuid astus
üles festivali peaesineja Euroopas
tunnustatud viiulivirtuoos Zoltán

Lantos´i ja kitarrist Gábor Juhász´i
duo (pildil). Ungari suurepärased
muusikud andsid hiilgava kontserdi juba festivalieelsel päeval Tallinna raekojas, kus nende mängu
käis kuulamas Ungari suursaadik
Eestis ja Saue volikogu esimees
Ero Liivik. Sisuliselt tulebki seda
kontserti, aga ka jazzfestivali pidada Saue linna ja Ungari suursaatkonna ühisprojektiks. Festivaliõhtu lõpetas aga Raivo Tafenau
bänd, kelle eestvedamisel läks käima ka festivali lõpunumber ühine
Jam Session.

“Visiooni” egiidi all astus lavale 13 noortebändi Eestist, kes
mängisid oma lemmikstiilis jazz´is. Noored muusikud said vajalikke kogemusi, et tulevikus juba
professionaalidena jazzfestivalidel
ilma teha. Kuulajatele jäi aga nii
noorte muusikute kui ka kogenud
esinejate musitseerimisest hea
muusikaelamuse tunne.
Saue Sõna

Saue Sõna juulis
ei ilmu
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Toimetaja veerg
Kultuurikandjad
Väikelinna võimalused on piiratud. Kohalik omavalitsus pingutab, püüab rahastada kõiki häid ettevõtmisi ja kultuurisündmusi. Omamoodi probleem on see, mida
pidada heaks ja mis jääb sellest üle. Hindamisel pole kõiki rahuldavaid kriteeriume ja sellest johtuvalt võivad tekkida väikeses kogukonnas mittevajalikud pinged.
Need on üleliigsed, kuid samas inimlikult
mõistetavad. Üldjuhul tegutsetakse oma
parema äranägemise järgi ja valdavalt on
konkreetselt Saue arengut silmas pidades
kõik tehtu olnud edukas. Kultuuris, taidluses, spordis on Saue linna tulemused olnud Harjumaa kontekstis head. Omaette
probleem on see, kas riigi tasandil meid
märgatakse, kuidas hinnatakse ja mis sellest tuleneb.
Nendele küsimustele vastamiseks pole
samuti ühest seisukohta. Tegelikult tuleb
aina küsimusi juurde, nagu kelle jaoks me
tegutseme – kas tõesti ainult selleks, et
meile tähelepanu pööratakse või selleks,
et endal oleks huvitav elada, et meie lapsed areneksid ja oma huvisid kujundaksid.
Arvan, et nii seda kui teist. Kolmas osa on
see, kas ja mida väikelinn annab riigi kui
suure terviku arengusse. Tundub, et pealinna n.ö. kultuurivari on Harjumaa paljude linnade kohal. Tegelikult aga sünnib
kultuur ka väikelinnades, seda arendatakse ja hoitakse omal moel, mille väärtus
pole sugugi väiksem kui suures keskuses
tehtul. Toote hind on ehk erinev, sest suures koosluses on ka suuremad kulud.
Selle heietuse sisu on see, et igal pool
Eestimaal tehtu on tähtis hoolimata sellest,
kas ja kui palju sellest kirjutatakse, räägitakse või näidatakse. Näiteks vestluses ühe
telejuhiga jõudsime arusaamani, et üle
Eestimaa tehakse asju, mis väärivad äramärkimist, teistele tutvustamist. Kultuurihoius, eelkõige rahvuskultuuri, seega siis
rahvatantsu, -muusika ja -laualu osas, on
väikelinnadel jätkuvalt suur roll täita.
Naabrite tegemistest teadasaamine on riigitelevisiooni asi, sest riigile kuuluvat trükimeediat ju pole. Info levi aga takerdub
paljuski jälle labase, kuid vajaliku asja taga
nagu raha, mida on vaja saadete tootmiseks. Ilmselt on sellest johtuvalt vajalik
planeerida väikelinnadel enam vahendeid
enda teadvustamiseks. Raha paneb rattad
käima ja … teeb tuntuks. See aga loob jälle uusi võimalusi.
Juhan Hindov
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Saue noored pidasid meeles
koostööpartnereid
Maikuu eelviimasel päeval korraldasid Saue
noored päris enda päeva – Saue Noortepäeva.
Noortepäeva projektijuhi, linnavolikogu liikme Rainer Šternfeldi sõnul oli vee vägev päev.
Samas pole üks noor veel lahinguväljal sõdur,
sest ka noortepäev on eelkõige meeskonnatöö.
Noorte organiseerijate nimel tänaski Rainer
Šternfeld kõiki toetajaid. Linnavalitsuse istungil ulatas ta Saue noorte nimel linnapeale Jaan
Moksile tänukirja selle eest, et ka linnaisad
andsid oma panuse noortepäeva kordaminekusse. Oli ju sel päeval linnavalitsuses võim noorte käes ja kõiki linnavalitsuse ametikohti täitsid 24 noort inimest. Ka linnavalitsuse istung
peeti noorte esindaja Katrin Puusepa juhtimisel.
Saue Sõna

Noortepäeva projektijuht Rainer
Šternfeld ulatamas linnapeale Jaan
Moksile noorte tänukirja toetuse ja abi
eest.

Saue linn tänab kõlakoja
ehituse toetajaid
Saue Linnavolikogul ja Linnavalitsusel on soov
ehitada linlastele ühisesse peopidamise paika
tammikusse jaanitule platsi juurde kõlakoda.
See plaan on teoks saamas. Projekti kohaselt
on kerkinud tagasein, pooleli on varikatuse
toestus. Kõlakoda 115 koorilauljale ehitatakse
juba valminud tantsuplatsi kõrvale.
Raha kõlakoja ehituseks on nappinud. Selle
aasta eelarves oli vaid 50 tuhat krooni, ehituse
maksumuseks kalkuleeris linnavalitsus aga ca
500 tuhat krooni. Tänaseks on volikogu andnud põhimõttelise nõusoleku kirjutada lisaeelarvesse juurde 440 tuhat krooni kõlakoja ehituse lõpetamiseks. Linnavalitsus on pöördunud
ka Saue kodanike ja ettevõtete poole palvega
toetada ühist ettevõtmist. Linnavalitsuse abipalvet võtsid kuulda Kaido Kaljusaar, Silvi
Pärn, Andres Noormägi ja AS Arco Trans.
Suur, suur tänu annetajatele.
Saue Sõna

Linnakodanike ja Saue linna koostöös
on kõlakoja seinad tammikus, jaanitule
platsil juba püsti saadud.

Teederemont peaks
rõõmustama Saue autojuhte
Tule tänav AS Toode ja politseihoone vahelisel lõigul on remonditud. Teeremondi üksikasjad on asjakohases tööettevõtu lepingus kirjas. Nimelt võitis Tallinna Teede AS linnavalitsuse korraldatud vähempakkumise tööde tegija leidmiseks. Tallinna Teede AS võitis konkursi viie firma seas. Meenutame, et selle aasta
karm talv lõhkus Tule tänava teekatte ja seal
tekkis külmakerge. Vana teekate tuli välja freesida, uus killustik peale vedada, see tihendada
ja peale panna kaks kihti betoonasfalti. Töödega alustati 9. juunil ja lepingu järgi pidi asi
korras olema 30. juuniks. Kui ilm ei sega, lubasid töömehed, saab tänav korda enne Jaanipäeva. Nii ka läks. Tööde lõplikuks maksumuseks kujunes 125 tuhat krooni.
Teetöödega ja Tallinna Teede ASga seondub ka Saue Gümnaasiumi spordiplatsi remont,

sest seal kasutati aluskatte tihendamiseks Tule
tänavalt väljafreesitud asfaltsegu. Ka spordiplatsi remont sooviti lõpetada juunis. Tänaseks
on seegi töö sisuliselt lõpetatud. Spordiplatsile
anti uus profiil, tugevdati mainitud asfaldijääkidega aluspatja ja pandi peale uus asfaltbetoonist tasanduskiht.
Sel aastal tuleb remontida veel kapitaalselt
Tõkke tänav. Kavas on parandada augud ja
ehitada raudtee poolsesse külge kõnnitee. Selleks on Harju maavalitsus eraldanud Saue linnale 500 tuhat krooni sihtotstarbeliselt ja see
kajastub 2003. aasta lisaeelarves. Juunikuus
valmib ka Kiviloo linnaosas Maastiku tänava
spordiplats. Teede remonditööde käigus korrastatakse juulis ka 10 sadeveekaevu, mis rivist
välja läinud.
Saue Sõna
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Linnavolikogu tegeles eelarvetega ja muutis
linnavalitsuse struktuuri
Saue Linnavolikogu 10 istung toimus 22.mail ja
päevakorras olid järgmised küsimused.
1. Saue linna 2002.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 61.
2. Saue linna 2003.aasta eelarve I lisaeelarve
(I lugemine).
Eelnõu suunati eelarve- ja arengukomisjoni.
3.Saue Linnavalitsuse 28.04.2003 korraladuse
nr 118 „ Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustus.
Info võeti teadmiseks.
4. Saue linna omandis olevate eluruumide
valdamise,kasutamise ja käsutamise kord ( II
lugemine). Otsustati vastu võtta määrus nr 16.
5. Saue linna ametiasutuste struktuuri ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine (I lugemine).
Otsustati vastu võtta otsus nr 62.
6.Saue Linnavolikogu 14.11.2002 otsuse nr 8
täiendamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 63.
7. Saue linna taksoveo eeskirja kehtestamine

(I lugemine).
Eelnõu suunati õiguskomisjoni.
8. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise
kord Saue linnas(I lugemine).
Eelnõu suunati õiguskomisjoni.
9. Reklaamimaksu kehtestamise Saue linnas
(I lugemine).
Eelnõu suunati eelarve- ja arengukomisjoni.
10. Kinnisasja omandamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 64.
11. Kõlakoja ehituse finantseerimine.
Eelnõud ei hääletatud. Otsustati võtta raha reservfondist ja hiljem see sinna tagasi kanda.
12. Vastus arupärimisele.
13. Teenistussuhete peatumine.
Peatati linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikmete volitused osaliselt 30.mail 2003 kella 8.0014.00 ja anti need üle noortele. Sellel ajal vastu
võetud õigusaktid ja dokumendid jõustuvad pärast nende jõustamist järgmisel linnavalitsuse istungil.
14. Info.
Vello Toomik esitas kirjaliku arupärimise linnapeale, millele vastatakse järgmisel volikogu istun-

gil.
1. Kas Saue Linnavalitsusel on plaan kuivanud
puude mahavõtmisega (Ladva tn, raudteejaama ja
raudtee ümbrus näiteks)?
2. Kas Saue Linnavalitsusel on kavas maha võtta
vanade elektripostide betoonjalandeid( nt Ladva
ja Ridva tn) ja mittekasutatavaid elektriliinimaste ( see on küll uute liinide ehitajate tegemata töö,
kuid nüüd peaks keegi selle ära tegema)?
3. Kas on Saue Linnavalitsusel plaan raudteejaama ümbruse kohta selle heakorrastamiseks linnapoolsed vanad perrooni jäänused, mahajäetud elektriliinide ja telefoniliinide mastid, mõttetu piire, arusaamatud konteinerid, putka ja vana
kelder? Tundub, et nendeks siiani plaani ei ole
või pole vähemalt avalikustatud. Need on ainult
mõned näited.
Palun kirjalikult vastata, kas sel suvel on lootust
vähemalt nimetatud küsimuste lahendamist?
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas maaga seonduivaid asju ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 15.istung toimus 10.juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Küsitluse korras vastuvõetud korraldused.
1.1 02.juuni 2003 korraldus nr 157 „ Sotsiaaltoetused“
1.2 02.juuni 2003 korraldus nr 158 „ Saue Linnavalitsuse ametiasutuste teenistuse ümberkorraldamine“
2.Tänu avaldamine linnavalitsusele.
Saue Noortepäeva projektijuht Rainer Šternfeld
avaldas tänu linnavalitsusele abi eest Noortepäeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
3.Kinnistu Tule tn 39 jagamisega nõustumine.
Nõustuti kinnistu jagamisega kaheks (Tule 39 736
m2) sihtotstarve: ärimaa ja (Tule 39T 525 m2)
sihtotstarve: transpordimaa. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 159
4. Maa ostueesõigusega erastamine füüsilistele isikutele aadressil Nurmesalu tn 5, Saue linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 160
5.Pärnasalu tn 38 kinnistu lääneserva detailplaneeringu algatamine
Algatati OÜ Hiteh Kinnisvarale kuuluva kinnistu

lääneservas ja selle lähialal detailplaneering maa
sihtotstarbe ja ehitusõiguse täpsustamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 161
6.Kauplemisloa väljastamine
Ühekordne kauplemisluba väljastati OÜ Pidulauale kauplemiseks Saue jaanitulel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 162
7. Sotsiaaltoetused
Otsustati vastu võtta korraldus nr 163
8. – 13. Hooldaja määramised
Otsustati vastu võtta korraldused nr 164, 165,
166, 167, 168 ja 169.
14. Saue Linnavalitsuse 28.04.2003.a korralduse nr 116 „Saue linna Kadaka piirkonna
Vana-Keila mnt 2 ja 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine“ muutmine.
Muudeti korralduse punkti nr 2 ja 5 alljärgnevalt:
2. Korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik
väljapanek 27. juunist kuni 11. juulini 2003 ja viia
läbi selle avalik arutelu 14.juulil 2003.
5. Korraldus jõustub sellest kohalikus ajalehes
teavitamisega. Otsustati vastu võtta korraldus nr

170
15. Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldati 1000 krooni Saue Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule
Otsustati vastu võtta korraldus nr 171
16.Saue linna Segu tn 13/Paju tn 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine
Algatati OÜ Amando Kinnisvarale kuuluva endisel Maasika maaüksusel detailplaneering maa sihtotstarbe, ehitusõiguse ja piirangute määramiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 172
17. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „“ Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine“ läbiarutamine
Otsustati suunata eelnõu volikogusse, enne seda
tutvustada eelnõud volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile.
18. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu“ Lasteaia hoone ehituse toetamine“ läbiarutamine
Otsustati suunata eelnõu volikogusse
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis

Linnavalitsus arutas reservfondist raha eraldamist ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 15.istung( erakorraline) toimus
12.juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Reservfondist raha eraldamine.
Linnavaraametile eraldati 47 533.70 krooni Tule
tn 7-33 korteris tehtud tööde kulude katteks
Otsustati vastu võtta korraldus nr 173
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Tule tn
7-20 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine“ läbiarutamine.
Nõustuti eelnõuga ja otsustati suunata see volikogusse.
3. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
* OÜ Energy Glub-ile jõusaaliteenuse osutamiseks Saue Gümnaasiumi ruumides.

* OÜ Pergari-le ühekordne luba kauplemiseks
15.juunil 2003 noorte improvisatsioonifestivalil
Saue Gümnaasiumi õuel.
4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna 2003.aasta I lisaeelarve“ läbiarutamine.
Eelnõusse viidi sisse volikogu eelarve- ja arengukomisjoni parandusettepanekud ning otsustati
esitada see volikogule II lugemisele.
5. Info
Andres Noormägi:
5.1 augustikuu volikogu istungile valmistada ette
otsuse eelnõu linna üldplaneeringu komisjoni
moodustamiseks;
5.2 linnavaraameti töötajad on pöördunud juhataja poole taotlusega maksta neile 100 % puhkusetoetust ,võrdselt teiste linnavalitsuse töötajate-

ga. Seni on nad seda saanud 50 % ulatuses, sest
vastuvõetud eelarves on ettenähtud toetuseks 1
kuupalk. Makstud on 50 % puhkusetoetuseks ja
50 % jõulutoetuseks.
Kuna eelarves ei ole ettenähtud vahendeid töötasufondi suurendamiseks, ei ole võimalik
enne ühinemist 100 % puhkusetoetuse maksmiseks otsust vastu võtta.
Juhan Hindov ja Jan Trei:
5.3 linnavalitsuse liikmed tegid ettepaneku esitada volikogu istungile otsuse eelnõu
linnapea premeerimiseks seoses 65 aasta sünnipäevaga.
(sellega nõustuti - 3 poolt, üks vastu).

4

HARIDUS JA KULTUUR

21. juuni 2003

Õpetajad valisid heaks kolleegiks Heli Uustali
Sel aastal valisid Saue Gümnaasiumi õpetajad esmakordselt
endi seast head kolleegi. Sellenimelise preemia vääriliseks sai
algklasside õpetaja Heli Uustal,
kes juhatas 3B klassi ja kellel
täitus äsja 10 aastat töötamist
Saue koolis. Hea kolleegi aunimetuse saaja tehti teatavaks mai
lõpus toimunud õppenõukogu
koosolekul. Direktor Jaan Palumets ütles, et hea kolleeg on eelkõige hea inimene, oma töö hea
tundja ja see, kes õpib ka ise ja

teeb oma tööd laste pärast. Lisaks
on hea kolleeg Palumetsa arvates veel see, kes õpetab ka laisku ja rumalaid, on kasvataja ja
eeskuju, kellelt on midagi õppida ja mitte ainult õpilastel. Mis
on aga suhteliselt raske tingimus
– hea kolleeg on õpetaja ka pärast tunde. Igal juhul on hea kolleeg ka hea õpetaja. Hea kolleegi 2003 valimise õigus oli kõikidel õpetajatel. Milliseid põhimõtteid õpetajad kolleegi puhul
kõige kõrgemalt hindasid, kas

nad direktori arvamusega ühtisid, pole teada. Hääletamine oli
salajane ja selle au pälvinu on
nüüd teada. Hea kolleegi valimine toimub ilmselt ka järgmisel
aastal Saue Gümnaasiumis.
Saue Sõna
X
Tallinna Pedagoogikaülikooli
haridusega algklasside õpetaja Heli Uustal on hinnatud
kolleeg.

Sauel jälle oma Haridusselts
82 aasta eest, 1921. aasta lehekuus,
alustas tegevust tollane Saue Haridusselts, mille toimetamistest tänasel päeval ei ole just palju juttu
olnud.
2003. aasta mais sai Haridusselts taasloodud, nüüd nimega Vitalis, mis tegutseb mittetulundusühinguna ja mille eesmärgiks on
hariduselu edendamine laiemalt,
kui ainult see, mis mahub Sauele
ja seondub kooliharidusega. Seltsi
kuus asutajaliiget Jaan Palumets,
Mart Tamberg, Eve Tamm, Marika Salu, Virve Rajamäe ja Mari
Heina näevad seltsi tegevussuundadena hariduse-ja kultuuriloolise
pärimuse kogumist ja avaldamist,
täiskasvanute täiendõpet, psühholoogilist ja kutsenõustamist, koostööd ja kogemuste vahetamist sarnaste seltsingute ja piirkondade-

ga, õpilastele järelaitamise korraldamist, kodukultuuri hoidmist ja
arendamist. Selts ei ole kasumit
taotlev ettevõtmine, vaid koondab
inimesi, kes on valmis heast soovist ja tahtest aktiivselt kaasa aitama hariduselu edendamisele Lääne-Harjumaal.
Seltsi esimese üritusena on
kavas Saue Hariduspäeval 10.oktoobril 2003.a. korraldada konverents Lääne-Harjumaa haridus-ja
kultuuriloo radadel . Nimelt 10.
oktoobril 1921. aastal alustas tegevust Saue esimene kool õpetaja
ja koolijuhataja Priidu Chotitsky
käe all.
Sellel päeval ootame Sauele
kõigi Lääne-Harjumaa kahekümne
kooli esindajaid, nii õpilasi, õpetajaid kui koolijuhte ja üldsuse
esindajaid, et kõnelda oma piir-

konna haridus-ja kultuurielu ajaloost. Väljapanekutena stendidel
loodame näha koolide ja nende
ümbruskonna ajalugu ning kultuurielu olulisi sündmusi kajastavaid
materjale.
Usume, et koolid ei pea hakkama täna oma minevikku uurima,
vaid neil on huvitavaid töid kodukandi mineviku kohta nii õpilaste, õpetajate kui koduuurijate abiga juba rohkesti ka kaante vahel.
Et haridus pole ainult ajalugu,
ootame ka aktuaalsete haridusprobleemide väljatoomist nii rõõmu kui muret tekitava kandi pealt.
Kõik Lääne-Harju koolid saavad juba lähipäevil kätte Saue
Haridusseltsi Vitalis pöördumise,
mis peaks panema mõtted hariduspäeva ettevalmistamise suunas liikuma.

Lisaks sügisese ürituse korraldamisele oleme mõelnud õpilastelegi, kes on kooliprogrammist
mahajäänud. Pöördume kõigi, eriti
endiste õpetajate ja praegu pedagoogilistel erialadel õppivate üliõpilaste poole, kui teil on huvi ja
tahtmist aidata abivajavaid õpilasi, andke meile endast teada aadressil Nurmesalu 9, Saue Gümnaasium, Saue või e-mail shs hot.ee.
Loodame, et värske Haridusselts kogub tuult tiibadesse hariduse ja kultuuri edendajana, traditsioonide säilitajana, väärtushinnangute kujundajana. Annab väljundi
ja võimaluse Lääne-Harjumaa koolidele oma haridus-ja kultuuriloo
tutvustamiseks, tihedamaks koostööks ja kogemuste vahetamiseks
laiemas ümbruskonnas.
Saue Haridusselts Vitalis

Saue Poistekoor käis Soomes ja Rootsis
4.- 8. juunini oli Saue Poistekoor
oma järjekordsel kontsertreisil,
sedakorda Soomes ja Rootsis.
Poistekooriga oli kaasas ka reisi
korraldanud Katrin Stalde, kelle

vahendusel said poisid teada palju ka nende riikide ajaloost ning
tutvuda mitmete vaatamisväärsustega Helsingis, Turus ja Stockholmis.

Saue Poistekoor reisi ajal Rootsis.

Reisi peaeesmärk oli osalemine Salo lastelaulufestivalil,
kus Saue Poistekoor osales
Halikko Lastekoori kutsel. Seda
lastekoori ootame Sauele külla
sügisel. Halikko lastekoori dirigent Helinä Rinne oli üks Salo
laulufestivali peakorraldajatest.
Salos toimunud kooride võistulaulmisel tunnistati Saue Poistekoor parimaks. Samuti esindas
Harjumaad Salos solistikonkursil vapralt Märt Mägi, kelle esituses kõlas taas Bach-Gounod’
„Ave Maria“.
Loomulikult kuulus reisi
juurde puhkamine ja seda võimaldati poistele hulganisti. Poi-

sid veetsid mõnusa pärastlõuna
Rootsis Skara suvepargis, kus sai
nii ujuda, paadiga sõita, Ameerika raudteel kihutada kui ka teistel atraktsioonidel end proovile
panna. Salos olles veetsime võõrustajakoori seltsis ühe õhtu mõnusalt palli mängides ja grillvorste süües.
Reisi õnnestumises võlgneme tänu Saue linnale, kelle toetus reisile oli väga vajalik. Ilusat
suvepuhkust kõigile laulupoistele ja nende vanematele, kes vaatamata pingelisele hooaja lõpule väga tublid olid!
Elviira Alamaa
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Paulig tähistas Maitsete Laadaga
oma 10. sünnipäeva
Teatavasti tähistab Pauligi perefirma sellel hooajal oma 10. tegevusaastat Eestis. Juubelihõngu oli tunda ka tänavusel suurejoonelisel Maitsete Laadal, kuhu
olid pidutsema ning kaasalööma
tulnud mitmed partnerid ka
väljaspoolt Sauet. Lisaks igaaastaste tegijate Saue linna, Pauligi, ja Saue Ettevõtjate Liidu lippudele, paistsid seekord silma ka
Kalevi, Fazeri, Rakvere Lihakombinaadi logod, kes olid ka
ürituse peatoetajad Saue linna
kõrval. Grillivõistlusele lisasid
vürtsi ja maitset eelmainitutele
lisaks veel Korpus Reklaam,
Inorek & Grey ja Allied Domec.
Pidutsema olid seega kutsutud
nii partnerid kui kleindid ja laadalised. Ilmataatki loobus oma
vihmalubavatest viperustest
ning lubas päikese rahva sekka.
Ja uudistada oli tal laadal seekord nii mõndagi.

Maitsete laada avasõnu ütles AS Paulig Baltic juhatuse esimees Tiit Nuudi. Tema selja taga on avasõnaks end valmis
seadnud Saue volikogu esimees Ero Liivik (vasakult) Saue
Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees Harry Pajundi ja Saue linnapea Jaan Moks.
vale igati meeldivat, sest juba enne
laada ametlikku avalööki olid kohvikus juba pikad järjekorrad, mis
kuidagi kahaneda ei tahtnud kogu

Grillimisvõistluse võitnud Pauligi noortemeeskond pärast
rasket päevatööd.
Kui ametlikud avasõnad Pauligi juhi Tiit Nuudi (pildil paremalt), linnapea Jaani Moksi, ettevõtjate esindaja Harry Pajundi ja
volikogu esimehe Ero Liiviku
poolt öeldud, võttis päevajuht Peeter Kaljumäe, kes on tuntud peamiselt kui osav sõnaseadja ning
laulev näitleja, juhtimise enda kätesse ning juhatas lavale Saue
Poistekoori ning Puhkpilli orkestri. Üheks huvitavaks üllatuseks oli
aga Paulig koos Fazer Pagaritega
ülesse pannud suure kohviku, kus
laadarahvas väikese tasu eest sooja ahjusaia võis osta ning kõrvale
tellida erinevaid Pauligi peeneid
kohvijooke. See lahendus näis rah-

laada vältel. Kuid nurisejaid polnud, sest sooja saia ning kohvi
hõng pani lõhnameeled tööle ning
mattis tusatuju pika järjekorra pärast.
Teiseks uudiseks oli seekord
asjaolu, et kogu lasteala tegevus
ainuõiguslikult Kalevi kommivabriku osavate inimeste hooleks oli
jäetud. Paulig andis kogu lasteala
kujundamisel Kalevile vabad käed
ning nagu tagant järele vaadates
tundub, siis tegi õige otsuse. Kes
muu kui kommimeister ning tema
osavad abilised suudakski kõikide laste nõudmisi ning vajadusi paremini teada. Lapsed said nii maalida kui taldrikut visata, kui batuu-

dil hüpata ning huvitavaid mänge
ning võistlusi läbi teha. Ja lastest
juba puudu ei tulnud. Kohati tekkis täiskasvanutel lausa raskusi, et
lapsed kogu Lastemaailma juhtimist enda kätte ei võtaks. Kokkuvõttes olid rahul nii lapsed kui ka
Kalevi mängujuhid. Lastemaailma
kõrval ei jäänud kahtlemata ühelgi sisenejal nägemata ka tänavakorvpall. See polnud küll uudne
nähtus laadal, ent pakkus sellegi
poolest pingelisi momente nii kaasaelajatele kui mängijatele. Nii
mõnigi jäi huvitavat mängu vaatama ning unustas laadal käigu
täielikult.
Ka grillvõistlus oli seekord
mõneti erinev eelnevatest aastatest. Lisaks sellele, et lisandunud
oli palju uusi osavõtjaid, said ka
reeglid natukene ümber tehtud.
Kohe laada alguses alustasid kaheksa võistkonda ettevalmistusi
ning kella veerand neljaks oli žüriil otsus langetatud. Hindajate
kommentaaride kohaselt ei ole nii
ühtset taset juba ammu nähtud ja
seetõttu said kõik osalised ka auhinna, kes parima salati meisterdamise eest, kes huvitavaima shõu

Tänavakorvpalli lahingud käisid Pauligi peakontori esisel
platsil praktiliselt kogu Maitsete laada aja.

eest liha presenteerimisel žüriile
jne. Aga üldvõitjaid oli siiski üks
ja ainus. Ja ka siin suutis Paulig
üllatada – nimelt oli see kord lisaks Pauligi seenioridele oma
võistkonna välja pannud ka Pauligi juuniorid ehk siis Pauligi töötajate järeltulev põlv. Ja oh üllatust, just noored olidki kogu ürituse üldvõitjad, vaimustades žüriid nii grillliha maitseomaduste
kui ka liha pakkumise juurde käiva laste šampuse ning paukuvate
serpentiinidega. Võitjad viisid
koju huvitavaid tooteid ning kingitusi kõikidelt koostöö partneritelt.
Üheks huvitavaks lahenduseks Saue Ettevõtjate Liidu näitusel oli võimalus tõusta AS Sami
poolt kohale toodud tõstukiga
kogu ürituse kohale ning saada
ülevaade kogu laadaplatsist korraga. Ja seda võimalust ka ohtralt
kasutati. Vaatamata sellele, et ettevõtjaid ei olnud seekord kuigi
palju, oli väljapanek kahtlemata
huvitav: oli nii suuri tööstusmasinaid kui ka õrnu portselanasjake-

Saue Puhkpilliorkestri ja
Saue Poistekoori esinemised laadapäeva kontserdiosas üllatasid publikut oma
värskuse ja noortepärase
entusiasmiga.
si. Jääb vaid loota, et järgmisel
aastal Saue firmad oma aktiivsust
veelgi rohkem ülesse näitavad
ning ka need kellel seekord oma
toodanguga välja tulemata jäi teevad seda kindlasti järgmisel korral.
Tagasivaadates võib julgelt
öelda, et laat oli huvitav ning rahvast päris palju. Laadalised said
ergutada oma maitsemeeli SantaMaria, Fazeri, Pauligi, Kalevi ja
teiste toiduainetootjate pakutavaga.
Sai muusikat Apelsinilt ning kohalikelt esinejatelt, sai lavanalja, sai
kõhugi grillliha ning muud huvitavat täis. Ja mis siis muud kui kohtumiseni juba järgmisel aasatal!
Kairi Põldsaar
AS Paulig Baltic
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Palju tehtud, palju jõutud
31.mail avati Päevakeskuses käsitööringide Sukavarras ja Lõngakera kevadnäitus. Ilu nautimiseks
sobiva meeleolu loomiseks laulis
ansambel Rukkilill kõigepealt kauni läti rahvalaulu “Istutasin toominga”. Siis avas linnapea Jaan
Moks näituse. Seejärel sai sõna
käsitööringide juhendaja Õie
Väärtnõu. Tavaliselt nii rõõmsameelne Õie oli seekord tõsine, kui
ütles:”Tahan oma ameti maha panna.” See uudis võttis kõiki tõsiseks. On ju Õie käsitööd õpetanud
Sauel 20 aastat ja selle aja jooksul
35 näitust korraldanud. Miks on
see näitus siis viimane? Põhjuseks
on lihtsalt väsimus ja vajadus aeg
maha võtta.
Kuidas kõik algas?
1983.aastal sai alustatud EPT
kaubabaasis, kus käsitööhuvilisi
kogunes 60 inimest. Hiljem hakati koos käima Saue mõisas. Kui
1994. aastal loodi Päevakeskus,
koonduti selle katuse alla ja alates
1999. aasta 16.detsembrist on käsitöö tegemiseks eriti head tingimused – nimelt on naiste päralt 5toaline käsitöökeskus. Mehi on
huvitanud ainult korvipunumine ja
seda nad paar aastat tagasi Õie
käest ka õppisid. Teist nii tublit ja

töökat käsitöömeistrit nagu Õie
annab otsida, sest ta valdab 30 käsitöötehnika liiki. Lisaks kudumisele-heegeldamisele on Õie õpetanud kangastelgedel kudumist, gobeläänvaipade valmistamist, nahkehistööd, vitspunutiste ja kunstlillede tegemist jpm. Samuti on ta
juhendanud peenema näputöö broderii, riseljöö, hardangertikandi, niplis-, süstik- ja päikesepitsi
valmistajaid.
Käsitööring valmistas ka meeneid
Käsitööringis valmistatakse
põhiliselt tarbeesemeid oma pere
tarvis, kinkimiseks ja ka müügiks.
Näiteks Õie on aastail 1974 –
1994 valmistanud 141 kampsunit,
129 sokipaari, 100 paari kindaid
jm ning seda kõike põhitöö kõrvalt. Neid uskumatuna tunduvaid
arve tuleb tunnistada, sest erialalt
on Õie raamatupidaja ja kõik tehtud tööd on paksus päevikus kirjas. Kui Linnavalitsus hakkas korraldama beebiballe, tehti käsitööringile ettepanek hakata valmistama nn vanaema kinkepakke, et
neid saaks sünnitunnistuse pidulikul kätteandmisel noortele peredele kinkida. Pärast väikest arupidamist otsustati hakata valmistama

Lasteaia Midrimaa
kevadpeost…

Kevadpeo avalaulu See tore
laps olen mina kaasalauljateks tahtsid kõik olla.
Juba kolmandat aastat toimus Saue
Lasteaias Midrimaa suur heategevuslik kevadpidu. Kuuenda juuni
õhtupoolikul marssis lasteaiapere
kenas reas oma poeplatsile, kus
päevajuht Eha Tamme lapsevanemaid ja külalisi tervitas. Alustati
ühislaulu ja keerutantsuga. Siis sai
sõna lasteaia juhataja Anne Teetamm, kes tervitas lapsi, nende vanemaid ning tänas viimaseid meeldiva koostöö eest. Tervitussõnad
lausus seejärel ka linnapea Jaan
Moks, kes vaatas kontserti ja läks
seejärel heategevuslikku piruka
ning koogimüüki kaema. Tegelikult ka maitsvaid kooke ostma.

Pärast rõõmsat kontserti maiustatigi vanemate küpsetatud kookidega. Heategevuslik koogiküpsetamine ja –müük on Midrimaa lastevanemate innukal toel toimumas
juba kolmandat aastat. Koogimüügist saadud tulu kasutati esimesel
aastal jalgrattatee rajamiseks, teisel
aastal kiikede ostmiseks ja selle
aasta tulu on planeeritud kasutada
õuemänguvahendite ostmiseks. Saadud raha moodustab ühe osa (~1/4)
vahendite maksumusest. Puudujääv
osa kaetakse eelarvest.
Aasta aastalt on lastevanemate huvi ja osavõtt heategevusliku peo vastu suurenenud. Koogid on muutunud järjest uhkemaks ja fantaasiarikkamaks ning
sööjate arvates üha maitsvamateks. Koogimüük on osutunud
üliedukaks. Sellel aastal kogusime
kookide müügist 5549 krooni.
Lasteaiapere tänab südamest kõiki koogiküpsetajaid ja koogisööjaid aktiivse osavõtu eest. Suur
tänu lastele ja lasteaia töötajatele kena kevadpeo eest! Soovime
kõigile ilusat suve!
Lasteia Midrimaa pere

vankritekk. Naised panid oma fantaasia tööle, et ka see tarbeese
muuta iluasjaks. Aastate jooksul
tehtust on kõige rohkem tähelepanu äratanud ühistööna valminud
suur lapitekk, mille keskel on Õie
tikitud Saue linna vapp. Nimetatud vapitekk kingiti 2001. algul
linna volikogule ja ehib tänaseni
Saue Linnavalitsuse III korruse
koosolekusaali.
Käsitöönäitus teeb kokkuvõtte
oskustest
Kuid meenutustest tagasi näitusele tulles peab nõustuma ühe
näitusekülastaja sõnadega: käsitöö
annab hingele ilu ja südamele rahu.
Pilkupüüdvad olid ehtsates rahvariietes nukud, õrnad pitslinikud,
keerulise hardangertikandiga laudlina, rahvuslikus mustris seinavaip, maitsekad põrandavaibad.
Eriti imetlusväärne oli ringi vanima osavõtja Anette Arulepa (89)
kreemikas linik, sest nii peen töö
nõuab suurt näpuosavust ja häid
silmi. Samas ei väsi Õie kiitmast
oma tublisid käsitöönaisi ja nende
rivi on pikk: Helmi Aulik, Salme
Lember,Viive Ehrberg, Vanda
Rauniste, Ilmarina Udris, Liia
Feldman, Vaike Kase, Anette Arulepp, Liia Lumilaid, Elsa Aal,

Käsitöömeister Õie Väärtnõu
oma õpilastega elutööst kokkuvõtteid tegemas
Kaarin Hilljandi, Elgi Kriisa jpt.
Sügisel hakkab just nimetatud
naiste eestvedamisel koos käima
käsitööklubi, sest ruumid ja töövahendid on käsitöökeskuses olemas. Kui aga on soov õppida midagi uut, kavatsetakse korraldada
vastavad kursused.ja kutsuda kedagi juhendajaks. Käsitöönäitus
on alati pakkunud suurt huvi ja
silmarõõmu, nii ka seekord. On
hea teada, et meie linnas on palju
nobedate näppudega naisi, kellel
ka toredatest ideedest puudu ei
tule. Õie Väärtnõu tööd rahvakultuuri edendamisel ja säilitamisel
tunnustas linnapea Jaan Moks oma
tänukirjaga.
Tiiu Kuuskme
Päevakeskuse juhataja

Pidþaamapidu lasteaias
Saue Lasteaed saatis sellel aastal
kooli 51 last. Enamus lastest
on käinud lasteaias 4-5 aastat,
ainult väike osa nendest on olnud lasteaialapsed aasta või paar.
Lasteaed on alati püüdnud anda
endast parima laste kooliks ettevalmistamisel, kuid alati saab teha
enamat. Lasteaias on välja kujunenud oma traditsioonilised üritused – koolisaatmispeod, lõpuekskursioonid ja kevadised spordipäevad. Sellel kevadel aga otsustasid lõpurühmade õpetajad teha
midagi täiesti uut ja erilist. Otsustati ette valmistada lastele üks sisutihe päev ja õhtu, mille järel jäävad vanemate rühmade lapsed
ööseks lasteaeda. Kui seda ideed
tutvustati lastevanematele, oli algul kõhklejaidki. Loomulikult tuli
kõik hoolikalt läbi mõelda ja koostada ajaplaan terveks ööpäevaks.
20. mai oli sobiv päev kavandatu läbiviimiseks. Ka ilmataadilt
oli „tellitud“ väga kena päikseline
ilm. Hommikul kell 9 viis buss lapsed ekskursioonile Sillaotsa talumuuseumisse ja Varbola linnusesse, kust jõuti Sauele tagasi õhtupoolikul. Nagu arvata, olid lapsed
põnevil uute sündmuste ootel.
Õhtuks oli kavandatud vanemate
poolt kaetud peolaud ja edasi pid-

žaamapidu. Ka õpetajate peoriieteks olid pid aamad. Meie lastes
tekitas rõõmsat elevust see, et
külla tulid eelmisel aastal lasteaia
lõpetanud lapsed. Nad tõid külakostiks etenduse „Väike nõid“
õpetaja Maarika Maiveli juhendamisel. Edasi jätkasid lapsed ja õpetajad tantsu, mängude ja tralliga.
Disko kestis kella üheksani õhtul.
Kõik see tore pidu on kenasti jäädvustatud ka videole.
Magamaminek toimuski armsas sõbralikus õhkkonnas. Loeti
unejuttu ja räägiti päevaseiklustest.
Pahuraid ega kärarikkaid lapsi ei
olnud ja unigi tuli lastel ruttu.
Kokkuvõtvalt võib aga öelda, et
lapsed olid õnnelikud ja õpetajad
rahul, lapsevanemadki võisid kõike seda näha pärast pidulikku lasteaia lõpetamise aktust videolindilt. Õpetajate tööpäeva pikkuseks
kujunes 24 tundi. Suureks tänuks
olid laste säravad silmad ja rahulolevad näod. Loodan, et sellest üritusest on kujunemas lasteaia uus
traditsioon. Tundus, et ka lapsevanemad jäid rahule meie üritusega
ja siinkohal palju tänu meeldiva
koostöö eest!
Anne Teetamm
Lasteaia Midrimaa juhataja
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Saue kultuuritöötajad
Võrumaal

7. juuni varahommikul alustas
suur 45- kohaline turismibuss
sauelastega sõitu Lõuna-Eesti poole. Tutvuti Varbola linnusega,
uudistati muistsete eestlaste sõjapidamisvahendeid – kiviviskeseadeldist ja värava rammimise riistapuud ehtsate loomanahkadega
kaetud katusega. Mõõdeti Eesti
jämedaimat Urvaste tamme, ikkagi 7,5 m. Imetleti Antsla taga asuvaid Kaika kupleid ja suuri metsi
Karula rahvuspargis. Tee viis Paganamaale Vanapagana jalajälgi
otsima. Sealsel mäeveerul paikneval vabaõhulaval andsid Saue rahvatantsijad ja lauljad pisikese improviseeritud kontserdigi.
Tutvuti Mõniste muuseumiga
ning söödeti sääski, kes muuseumitöötaja sõnul olid paari päeva
eest kohale saabunud. Õhtu ja öö
veedeti Kiidi turismitalus. Majutamine oli õnnemäng – kes kambris, kes aidas, aga viga polnud midagi. Teelisi ootas kuumaks köetud saun ja ärksamaid jalgsimatkarajad. Õhtu lõppes vorsti grillimise ja simmaniga.

Varahommikune linnulaulukontsert viis une silmist ja pärast
hommikukohvi asuti uuesti teele.
Ees ootasid Rõuge järved, Vesioinas, Ööbikuorg, Suur Munamägi ning Obinitsa Setu Tarõ koos
käsitöönäituse ja setu moodi lõunasöögiga. Tehti pilti kuulsa setu
lauluema mälestusmärgi juures.
Keskaega meenutati Vastseliina
lossivaremeis.
Kaunid Piusa koopad jagasid
väsinud reisijatele jahutust ja reipust.
Enne koduteele asumist külastati veel lauluisa Kreutzwaldi majamuuseumi Võrus, kus ootas meid
suurepärane giid, kes oskas minevikku ja olevikku vahvalt läbi põimida ja naljaga vürtsitada. Kahepäevane reis läks suurepäraselt
korda, isegi ilmataat oli heatahtlik.
Suur tänu reisi organiseerijale Saue
Huvikeskusele, vahvale giidile Jaanile, suurepärasele bussijuhile
Andreile ja toredale reisiseltskonnale, kelle hulgas oli ka Võrumaalt
pärit Saue linnapea Jaan Moks.
Silvia Annus
Vokiratas

21. juuni 2003

TV-10 Olümpiastardi
hooaeg lõppenud
Noorte kergejõustiklaste puhul on
tore see, et 17.-18. mail toimunud
Harju noorte meistrivõistlustel tulid TB vanuseklassis Harju noortemeistriks 4x100m teatejooksus
Selene Volt, Christin Korpatshjova, Krista Tõnisson ja Triin Koppel ajaga 54,29. See aeg oleks taganud esikoha ka vanemates vanuseklassides. TA-vanuseklassis
tuli Harjumaa noortemeistriks
1500m jooksus Pille Koppel ajaga 5.52,11. Hõbemedali sai Triin
Koppel 300m jooksus ajaga 44,61
ning pronksmedali Laur Uusmägi
kaugushüppes 4.28-ga.
Neljapäeval, 12. juunil toimus
Tallinnas Harjumaa TV-10 Olümpiastardi mitmevõistluse finaal,
kus ainukesena sai arvestatava tulemuse tüdrukute vanemas vanuseklassis võistelnud Anniriin Salutee. Tublid tulemused hüpetes ja
jooksudes ning kesisem esinemine heitealadel andsid kokku 4909
punkti ja kümnenda koha. Selene
Volt ja Laur Uusmägi olid sunnitud katkestama.
Mais-juunis toimus ka kaks vabariiklikku etappi Tartus ning Haapsalus. Tartus oli Christin Korpatshjova tüdrukute vanema vanuseklas-

si 600m jooksus 14. tulemusega
1.50,98 ja Haapsalus tuli Laur Uusmägi poiste noorema vanuserühma
kõrgushüppes auhinnalisele kuuendale kohale tulemusega 1.40. Erinevatel põhjustel jäid viimastel etappidel osad alad täitmata ning nii langes Saue Gümnaasium esimese 15
kooli hulgast välja ja vabariiklikule
finaalvõistlusele Kärdlasse kool
võistlema ei pääse.
25. mail Haapsalus toimunud
vabariiklikel noorte meistrivõistlustel teatejooksudes jäid napilt
medalita Christin ja Triin, kes
jooksid KJK “TIPP” TB vanuseklassi 4x100m teatejooksu võistkonnas. Tulemus 52,13 andis neljanda koha. Kes tahab asja lähemalt vaadata, siis neile on pildid
ja protokollid võistlustest väljas
KJK “TIPP” koduleheküljel
http://www.keila.edu.ee/kergej.,
Harjumaa Spordiliidu koduleheküljel http://www.harjusport.ee
ning TV-10 Olümpiastardi võistlussarja koduleheküljel
http://www.10olympiastarti.ee.
Ulvi Tsarski
KJK “TIPP”
Saue kergejõustikurühma treener

Eesti karatekad said EMlt
seitse medalit

Sauelastest kultuurisõbrad tegid ühispildi lauluema mälestusmärgi juures.

Õnnitleme sünnipäevalapsi!

70.aastane

75. aastane
80. aastane
83. aastane
84. aastane
85. aastane
89. aastane
90. aastane
91. aastane
97. aastane

Vaike Kippasto
Karl Ütt
Uno Keerdoja
Hilja Allvee
Elvi Tank
Harri Randla
Laine Veiber
Loreida Nirgi
Elisabeth Lõpp
Adda Parik
Tõnis-Jaak Georgin
Asta-Miralda Esko
Voldemar Esko
August Koppel
Leida Rätsep
Miralda Pukk
Herta Rämmel

10.06.1933
07.06.1933
15.06.1933
20.06.1933
23.06.1933
23.06.1928
16.06.1923
25.06.1923
04.06.1920
09.06.1919
01.06.1918
08.06.1914
21.06.1914
10.06.1913
14.06.1913
12.06.1912
25.06.1906

Saue noormees Ardo Perm tuli
Kimura Shukokai karate EMvõistlustel 10 – 13. aastaste
noorte raskemas kaalus kuldmedalile, seega siis Euroopa meistriks kumites. Viimane tähendab
karates võitlust reaalse vastasega. Nimelt toimusid maikuu kahel viimasel päeval Berliinis
Kimura Shukokai karate Euroopa meistrivõistlused, kus Euroopa meistriks tuli kõrvuti Permiga ka Margus Lillenurm meeste
kuni 75 kg kaaslus, alistades finaalis soomlase Niklas Hjorti.
Eestlased võitsid selle aasta EMl
üldse seitse medalit, neist kuus
kumites ja ühe katas.
Saue koolipoistest võitis EM

hõbemedali Johannes Vähi 10
– 13 aastaste raskemas kaalus.
Hõbemedali sai veel Eesti naistest Silja Saareoks naiste üle 60
kg kaalus. Eesti meeskaratekatest sai pronksmedali Alar
Pauklin kuni 70 kg kaalus ja
Kaspar Heinroos kuni 13-aastaste katas. Karates tähendab kata
võitlust kujutletava vastasega.
Pronksmedali sai ka Eesti meeste kumitemeeskond, kus Saue
sportlasi ei olnud. Kokku osales
Berliini EMil üheksa riiki. Eesti
võistkonda juhtis Sensei Rene
Toome (4-dan). Sensei tähendab
sisuliselt treenerit või õpetajat.
Sportnet/
Saue Sõna

Teadmiseks õpilastele ja üliõpilastele!
Kõigil Sauel elavatel õpilastel ja üliõpilastel, kellel on nr 190
bussi tasuta-või soodussõidukaart, on võimalus suvel, 26. juunist kuni 24. augustini ellpoolnimetatud kaartide alusel osta sooduspilet ( 6.- kr).
Head suvepuhkust!
Saue Linnavalitsus
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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

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

Tulge Jaanitulele!
Saue tammikus 23. juunil 2003
Tule süütamine kell 20.30
Esinevad Saue Kägara ja Vokiratas
Südaööni mängib ansambel VANAVIISI
Õhtujuht Sulev Võrno
Disko kuni 02.00-ni
DJ Marko Tiidelepp

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Saue linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A maaüksuste
detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek toimub 27.juunist kuni
11.juulini 2003.a. Saue Linnavalitsuse hoones Tule tn 7 vestibüülis
linnavalitsuse tööaegadel. Detailplaneeringu avalikustamise avalik
arutelu toimub 14.juulil 2003.a. kell 17.00 sama hoone III korruse
saalis.
On algatatud Saue linna Pärnasalu tn 31, Pärnasalu tn 38, Koondise
tn 26 ja Ärma maaüksuse detailplaneeringud.
On algatatud Saue linna Tõkke põik tänava sorteeritud olmejäätmete
vastuvõtukoha ja selle lähialade detailplaneering.

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

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.

Võistlused nii suurtele kui väikestele
Söögi- ja joogipoolist pakuvad puhvetid
Korraldavad Saue Huvikeskus
ja Saue kaitseliitlased
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.

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.

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

