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Sauelased toetavad kõlakoja valmimist
Eelmise pühapäeva õhtul 10. augustil toimus
Saue tammikus valmiva kõlakoja ja planeeritava puhkeala väljaarendamist toetav heategevusüritus. Tuhatkond sauelast tuli kaasa elama rändteatri etendusele Unerohi. Maikuust alates on
sauelased ja ettevõtted toetanud kõlakoja ehitust 133 000 krooniga.
10. augusti kõlakoda toetav heategevusüritus oli traditsiooniliste jaanitulede kõrval esimene suurem tammiku vabaõhuüritus. Seda
alustas filmistuudio Amori rändteatri etendus
Unerohi, mis oli Saue linna jaoks esimese teadaolev vabaõhuetendus. Rahvale mängiti
Magnieri kogu pere komöödiat, mille on lavastanud Ain Prosa. Kaasa tegid Jüri Aarma, Liina
Tennossaar ja Harriet Toompere. Tasuta üritus
ning ilus ilm olid põhjused, mis tõi kokku tuhatkond igas vanuses sauelast. Etenduse eel ja
järel proovis rahvas õnne loosirattas, kus oli või-
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malik võita matkavarustust, majapidamistarbeid, šampanjat ja palju muud. Kolm õnnelikku läksid koju Eesti Ühispanga poolt välja pandud 500 kroonise rahalise võiduga. Esmakordselt oli saadaval Saue oma vein Saue Sume.
Edaspidi on seda võimalik osta Saue kaubakeskusest.
Etendusele järgnes heategevuslik oksjon,
mille viis läbi rändteatris kaasa tegev näitleja
Jüri Aarma. Võistu hinda kergitades oli võimalus soetada endale soodsa hinnaga vajalikke ja
väärtuslikke kaupu-teenuseid nii Saue kui ka
teistelt Eesti firmadelt. Kahjuks jäi oksjoni ajal
rahvast pisut väheseks oksjoni heategevuslike
eesmärkide täielikuks õnnestumiseks. Kuid seda
õnnelikumad olid inimesed, kes läksid koju
Saue Mööblihalli poolt välja pandud arvutilaua,
Northland Eesti telkide, Saue mõisas ratsutamise abonemendi ja Saue jõusaali kasutamise
abonemendiga. Kogu ürituselt saadud tulu läks
kõlakoja ja tammiku puhkeala toetavale arveldusarvele.
Saue tammik ja jaanituleplats on aastatega
kujunenud linnaelanike vaba aja veetmise meeliskohaks. Elanike soovide kohaselt arendab linnavalitsus tammikusse mõnusa loodussõbraliku puhkeala, kus rahvapidusid ja spordiüritusi
saab korraldada ka talvel. Tööd alustati 2002.
aastal, mil avati tantsuplats. Sellel aastal, seega
siis Saue linna juubeliaastal valmis platsil külakiik, lõpusirgel on kõlakoja ehitus, mis peaks
valmima linna 10. sünnipäeva tähistamise rahvapoe ajaks. Saue Linnavalitsus on eriti tänulik
Kaitseliidule, kes endale kuuluva Saue tammiku
maa-ala andis 30. aastaks tasuta linnavalitsuse kasutusvaldusesse.
Nimelt kirjutasid Saue linnapea Jaan Moks
ja Kaitseliidu ülema kt Urmas Põld asjakohasele
lepingule alla selle aasta juunis.
Kõlakoja ehitamiseks on Saue käekäigust
huvitatutelt kogunenud 133 000 krooni, mis
moodustab pea viiendiku selle maksumusest. Ka
edaspidi on teretulnud kõigi firmade ja eraisikute toetused Hansapanga arvele nr
1120155821 märgusõnaga “Kõlakoda”. See
aitaks tammikul koos kõlakojaga kujuneda linna ja sauelaste ühisvaraks, mida kõik hoiaksid
ja heaperemehelikult kasutaksid. Lisaks rahalistele annetustele ootame kõigi sauelaste ja
Sauega seotud inimeste ettepanekuid, milliseid
vaba aja ja sportimisvõimalusi peaks tammik
pakkuma ning mis ettevõtmisteks tingimused
looma. Mõtteid ja ettepanekuid Saue kõlakoja
ja seda ümbritseva puhkeala arendamise kohta
ootame aadressil Tule tn 7, 76505 Saue ja
aili@saue.ee.
Lisagem veel, et esimese 200 toetaja nimed,
kelle annetus ületab 500 krooni, jäädvustatakse

Rändteatri näitlejad Jüri Aarma ja Liina
Tennosaar esinemas etenduses Unerohi Saue tammikus.
päikesekellal, mis tuleb kõlakoja esise tantsuplatsi ja kiige vahelisele alale. Teiste üle 500
krooni toetanute nimed graveeritakse kõlakoja
müüril asuvale tahvlile. Kõigi toetajate nimed
avaldatakse Saue Sõnas ning linna kodulehel
www.saue.intral. Meeldivate taaskohtumisteni
sauelaste ühise kõlakoja kaare all.
Aili Mölder
HEATEGEVUSLIKU OKSJONI
TOETAJAD
NORTHLAND EESTI OÜ
TOODE AS
FALK EESTI AS
SAUE MÕIS – HITEH KINNISVARA OÜ
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SAUE LINNAVALITSUS
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SAUE TURG – HARJUMAA KAUBAHOOV OÜ
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MINI-MAKSI OÜ
EESTI ÜHISPANK
SAUE LINNAVALITSUS
Suur tänu!
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UUDISED

Toimetaja veerg
Raske valik
Saue elanikud valmistuvad koos kõigi teistega Eestimaal otsustama meie riigi saatust.
Linna volikogu kinnitas 14. septembri rahvahääletuse Saue linna jaoskonnakomisjoni
koosseisu. Ettevalmistused referendumiks
kulgevad plaanipäraselt nii meie linnas kui
ka riigis tervikuna. Praegu on veel aega, et
igaüks meist püüaks endale selgitada, kas
öelda jah või ei Eesti ühinemise rahvaküsitlusel Euroopa Liiduga. Valimiskasti juures
pole ühtegi teist abimeest peale oma mõistuse ja südametunnistuse. Tegelikult on igaüks oma otsuses vaba ja igaühel on õigus valida selline variant, mida ta õigeks peab. Ka
sauelaste kainest ja kaalutletud otsusest sõltub meie kõigi tulevik. Seejuures on meedia
surve ühe või teise vastusevariandi poolt või
vastu vahel lausa eemaletõukav. Tundub kohati, et propaganda on kõik, argumentatsioon
ei midagi.
Usun, et meedial peaks olema rahvahääletusel praegusest enam ELga ühinemise probleemi selgitav, analüüsiv roll. On üsna selge,
et Euroopa Liit pole mingi heategev organisatsioon, küll aga annab ta arengu ja heaolu
suurenemise. Vähemasti Kreeka, Hispaania ja
Portugali ühinemisel suurenes nende riikide
sisemajanduse koguprodukt ja inimeste sissetulekud oluliselt. Samas pole Eesti oma eripäradega ju selle liidu liige olnud, seetõttu
võime vaid prognooside, kui kalliks ühinemine läheb, kas ja kuidas see erinevatele ühiskonna liikmete rahakotile mõjub, kui kiiresti
ning kui pikaks ajaks püksirihma tuleb pingutada ja milliseks kujuneb seejärel sissetulekute kasv. Samas on Euroopa Liidu olemuse ja tegevuse kohta üsna palju materjali, millest ülevaate saamine on üsna keerukas.
Info paremaks kättesaamiseks Euroopa
Liidu kohta on internetis mitmeid asjalikke
linke. Tasuks tutvuda neis oleva infoga, saab
ikka uut ja huvitavat infot (vaata kõrval olevat artiklit). Trükisõna tuuakse sauelastele
kätte 30. augustil, kui Saue kaubakeskuse
esisel platsil peatub kaheks hommikupooliku tunniks eurobuss, mis on täis teatmematerjali (vaata artiklit lk 6). Otsustamine on
selles ilmas üks raskemaid asju, sest sellega
kaasnevad alati tagajärjed. Lisaks tuleb meenutada, et tasuta lõunaid samuti pole ehk
võimaliku tulevase hea elujärje eest tuleb
samuti maksta. Seega tasub igaühel meist
natuke pingutada, et asjad endale selgeks
teha ja mõelda, mis kasu saab igaüks meist
eraldi ja rahvana kõik koos Euroopa Liitu
minekust või minemata jätmisest. Seejuures
me ei peagi käituma poliitikutena. Vastust
ja või ei küsitakse ju valijate käest, sest poliitiline valikuvõimalus on loodud aastaid
tagasi.
Juhan Hindov
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Volikogu pooldab
ühepereelamute juurdekasvu
11. augusti Saue Linnavolikogu istungi üheks
olulisemaks teemaks oli Kadaka piirkonna
Vana-Keila maantee 2 ja 2a detailplaneeringu
kehtestamine. See otsus tähendab, et Saue saab
Olerexi tankla, Pauligi tehase ja Vana-Keila
maantee vahelisele maa-alale juurde ligi 40
ühepereelamu krunti. Hetkel on teada kümmekond Saue korterelamute peret, kes on huvitatud nendel kruntidel oma maja ehitami-

sest, et parandada oma elamistingimusi.
Volikogu kinnitas ka Euroopa Liidu suhtes toimuva rahvahääletuse jaoskonnakomisjoni koosseisu (vt lk 8), andis heakskiidu
lasteaia juurdeehituse alustamiseks ja vaagis teisi linna asju.
Saue Sõna

Taastuvad Saue busside
Tallinna kesklinna peatused
Esmaspäevast 18. augustist peatuvad Saue bussiliinide 190, 190A ja 191 bussid Tallinna
kesklinnas endistes väljakujunenud peatustes.
Vaata lisaks www.saue.ee <http://www.saue.ee/> – transport.
Hansabuss AS

Euroreferendumile mineku eel
tasuks hankida lisateadmisi
14. septembril toimub Eestis rahvahääletus,
mille tulemusel selgub, kas Eesti liitub
Euroopa Liiduga või ei. Et saada selgust ja
teavet , mis aitaks sellist kaalukat otsust langetada, selleks oleks kasulik enne pisut
veebivõrgus surfata. Siinkohal mõned lingid,
mida tasub külastada.
Põhjaliku informatisooni Euroopa Liidu
ja Eesti suhetest koos võimalusega testida oma
teadmisi, leiad lingilt www.euroopaliit.ee. Kas
Euroopa Liiduga liitumisel küsitakse rahva
arvamust? Sellisele ja teistele küsimustele saad
vastuse , kui klikid www.eurotelefon.ee või
helistad Euroinfo telefonil 0 800 3330. See
on tasuta infotelefon, mis vastab Euroopa
Liitu puudutavatele küsimustele kohe või 2
tööpäeva jooksul.

Mida arvavad euroskeptikud ja mida tähendab euroskepsis, sellest loed
www.euroskepsis.ee. Et oma arvamus välja
kujundada, selleks tuleks läbi lugeda vähemalt Eesti Ühinemisleping Euroopa Liiduga sissejuhatav osa.Ühinemislepingu Euroopa Liiduga koos muude ühinemis- aktidega
leiad http://euro.delfi.ee
Kõigile neile, kellel kodus puudub
surfamise võimalus, tuletan meelde, et: Saue
Raamatukogu, Nurmesalu 9, ootab kõiki
huvilisi surfama ja on avatud esmaspäevast
laupäevani kell 10.00-18.00. Mõnusat
surfamist!
Ene Kukk

Saue Linnavalitsus tänab
Kaitseliitu
Jaanipäev läks Sauel kenasti korda. Mäletatavasti korraldasid Jaanitule kohaletoomist
kaitseliidu Harju maleva Keila malevkonna
Saue kompanii kaitseliitlased. Ühise jaanitule mõnusat läbiviimist aitasid korraldada
Saue kompanii mehed lpn Jüri Pääsuke, lpn
Vello Siidar, srs Rainer Kährik, n-ltn Aivar
Linström, srs Rando Anni, srs Andres Silla-

ots, n-srs Tõnu Männik, n-srs Jaanus Puusepp, Raivo Kallas, Henry Voites, Olev Kirst,
srs Rinaldo Anni, Mehis Nurmetalu, Margus Müür ja srs Kalev Kirst.
Suurim tänu headele meestele!
Saue Linnavalitsus
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Linnavolikogu kinnitas 2002. aasta eelarve täitmise, luges
2003. aasta eelarve I lisaeelarvet ja kinnitas Saue linna
ametiasutuste uue struktuuri

Saue Linnavolikogu 11 istung toimus 19.juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused.
1. Lasteaia hoone ehituse toetamine.
Otsustati loobuda Saue lasteaia Midrimaa pealisehitusest.
Linnavalitsusel esitada volikogule lasteaia uue
hoone planeerimise, projekteerimise ja ehitamise
finantseerimise ettepanek augustikuu istungiks.
Otsustati vastu võtta otsus nr 65.
2. Saue linna 2003.aasta eelarve I lisaeelarve.
Tulud summas 1556,1 tuhat krooni, kulud summas 2288,2 tuhat krooni.
Kavandatavad finantseerimistehingud 732,1 tuhat
kreooni. Otsustati vastu võtta määrus nr 17.
3.Saue linna Planeerimis- ja ehitusmääruse
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 18.
4.Saue linna taksoveo eeskirja kehtestamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 19.
5. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise
kord Saue linnas.
Otsustati vastu võtta määrus nr 20.
6. Saue linna eelarvest spordiklubidele toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (II
lugemine).
Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.
7.Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
(I lugemine).

Otsustati eelnõu suunata eelarve- ja arengukomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni.
8. Tule tn 7-20 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 66.
9. Vastus arupärimisele.
Vastus arupärimisele oli esitatud kõigile kirjalikult. Arupärimise esitaja jäi vastusega rahule.
10.Linnapea premeerimine.
Seoses 65.aasta sünnipäevaga premeeriti linnapead 6500 krooniga
Otsustati vastu võtta otsus nt 67.
11.Linnapea puhkusele lubamine.
Linnapea puhkab 01.juulist kuni 04.augustini.
Teda asendab abilinnapea Andres Noormägi.
Otsustati vastu võtta otsus nr 68.
12. 2003.a II kvartali hüvitised.
Otsustati vastu võtta otsus nr 69.
13. Info kodanik Tõnis Salumaa avaldusest.
Avaldus võeti teadmiseks.
14. Revisjonikomisjoni aruanne (I lugemine).
Komisjon andis üle revideerimise materjalid endistele ja praegustele volikogu esimeestele ning
linnapeadele. Materjale ei avalikustata enne volikogu lõplikku ja põhjendatud otsust.
15. Täiendava ülesande andmine revisjonikomisjonile.
Revisjonikomisjon sai täiendava ülesande kontrollida ehitustegevusega seotud materjale perioo-

dil 1998-2002.a. Aruanne esitatakse volikogule
15. septembriks 2003.
16.Info Saue Linnavolikogu 23.01.2003. a. otsuse nr 31 täitmisest.
Otsus kohustas linnavalitsust esitama volikogule
01.juuniks 2003 Saue linna ja tema lähialade üldplaneeringu lähteülesande aga seda ei tehtud. Leiti
et see on tegemata, aga asjaga tegeletakse. Moodustamisel on üldplaneeringu komisjon. Seotud
on see ka Saue valla planeeringutega. Asjakaohane kiri on saadetud vallale, kuid pole vastust.
17. Info.
Vello Toomik palus end välja arvata fraktsiooni
SAUE liikmete hulgast.
18. Info linnavalitsuse tööst.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis
Saue Linnavolikogu erakorraline istung toimus
14. juulil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Saue Linnavolikogu 20.03.2003.a määruse nr
12 “Saue Linnavolikogu 18.05.2000.a. määruse nr 24 VII osa muutmine” täpsustamine.
Selle määrusega lõpetati hüvitiste maksmine volikogu komisjoni liikmetele, kes ei kuulu volikokku.
2.Linnapea puhkuse katkestamine.
3.Abilinnapea puhkusele lubamine.
4.Küsimus volikogu esimehele.

Linnavalitsus arutas maaga ja planeeringute seotud
küsimusi, toetuste määramisi ja ühingutele raha eraldamist

Linnavalitsuse 17.istung toimus 27.juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Kivipõllu tn 41/Tammele tn 8 katastriüksuse moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 175
2.Ostueesõigusega erastatud elamumaa Tammetõru tn 70,Saue linn, maa eest tasutud
müügihinna tagastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 176
3.Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekute koostaja määramine.
Maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp volitati
koostama ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise ettepanekuid , mille alusel linnavalitsus määrab oma korraldusega ehitise teenindamiseks vajaliku maa.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 177
4.Saue linna Kasesalu ja Tule tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Kasesalu ja Tule tänavate vahelisel riigile kuuluval maa-alal, eesmärgiga selle maa-ala kasutuselevõtuks pargi ja spordirajatiste aluse maana.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 178
5. Saue linna Sarapiku piirkonna varemalgatatud detailplaneeringute lähteülesannete
kinnitamise kehtetuks tunnistamine ja uue
lähteülesande kinnitamine.
Tunnistati kehtetuks Saue Linnavalitsuse
26.04.2002 a korraldus nr 59 ja taasalgatati detailplaneering Sarapiku piirkonnas, eesmärgiga
selle maa-ala kasutuselevõtuks sotsiaalmaana.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 179
6. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine.
1.Suurendati eelarve tulude osa kokku 52502.2. Suurendati eelarve kulude osa kokku 52505.Otsustati vastu võtta korraldus nr 180
7. Reservfondist raha eraldamine.

Reservfondist eraldati Saue Linnavaraametile
191547 krooni reorganiseerimise ja koosseisude
koondamisega seotud kulude katteks. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 181
8. Eelkooliealise koduse lapse toetus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 182
9. Peretoetuse määramise lõpetamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 183
10.-11.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 184, 185
12.Klubidele, seltsidele ja ühingutele raha
eraldamine.
Toetust eraldati
* MTÜ-le Saue Folk 6000.- krooni Ungari õpilasrühma vastuvõtukulude katteks.
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 4490.- krooni
sõpruslinna Vanga i lasteaiatöötajate vastuvõtukulude katteks.
* MTÜ-le Võistlus-ja Seltskonnatantsuklubi
STEP 1200.- krooni Maiken Masingu osavõtukulude katteks suvistest võistlustantsu treeninglaagritest.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 186
13. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Jalgpalliklubile 19 000.- krooni laste treeninggruppide tööks III ja IV kvartalis.
* Spordiklubile „Saue Tammed“ 2000.- krooni
Heino Heinloo osavõtukulude katteks veteranide MM-st orienteerumises.
* MTÜ-le Energy Club Team 3000.- krooni
noorte treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Saue Tenniseklubile 7575.- krooni laste ja
noorte treeninggruppide tööks III kvartalis ning
suvise treeninglaagri korraldamiseks.
* Tallinna Hokiklubile – 88 1625.- krooni laste
treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Saue Korvpalliklubile 1000.- krooni laste treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Saue Võrkpalliklubile 1125.- krooni noorte

treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Saue Poksiklubile 1250.- krooni noorte treeninggruppide tööks III kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 187
14.Saunateenuse osutamiseks raha eraldamine.
FIE Mati Riimale eraldati 14500 krooni saunateenuse osutamise eest ajavahemikul juuni kuni
august 2003.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 188
Linnavalitsuse puhkuste ajal toimus veel 3 linnavalitsuse istungit:
Nr 18 11.juulil, päevakorras 14 punkti
Määrati teenindusmaa Koondise 26 juurde, väljastati ehitusload Kasesalu 18, Tammetõru 85,
Lehtmetsa 13, kirjalik nõusolek Kuusemetsa 19/
Nõmmiku 18, jagati sotsiaaltoetusi,määrati hooldajaid, väljastati kauplemislubasid.
Reservfondist eraldati 23 300 krooni välisürituste
korraldamiseks PVC katte kuludeks.
Algatati detailplaneeringu korrektuur Pärnasalu,
Pärnasalu põik,Koondise ja Tule tänavate vahelisel alal.
NR 19 25.juulil, päevakorras 12 punkti
Väljastati ehitusload Tõkke tn remondiks ja Tule
tn 24, Tõkke tn 28, määrati hooldajad.
Kinnitati Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja
2a kruntide suurused, kiideti heaks ja suunati
volikokku 3 eelnõud „ Kadaka piirkonna VanaKeila mnt 2 ja 2 a detailplaneeringu kehtestamine“, “Üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine”, “Lasteaia juurdeehitusest”.
NR 20 08.augustil, päevakorras 7 punkti.
Väljastati ehitusluba Kakao tn 1,jagati sotsiaaltoetusi, väljastati kauplemis-ja alkohoolse joogi
jaemüügilubasid, otsustati korraldada heategevuslik loterii ja oksjon.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue Gümnaasiumi lõpetajad 2003
12a klass
Kklassijuhataja Anu Kell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arjak, Egert
Kivistik, Stina
Kooskora, Marilin
Laus, Laidi
Leppoja, Elina
Läänesaar, Ly
Maltsaar, Mikko
Märtson, Moonika
Norkroos, Marko
Pahrt, Suive – HÕBEMEDAL
Pruus, Mairi
Saul, Maris
Seppel, Andres
Tagger, Martin
Tammist, Marko
Vatt, Gerli
Velsberg, Gert

12b klass
Klassijuhataja Jaan Palumets
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Allik, Rainer
Feldmann, Mari
Halop, Merit
Kaseorg, Evelin
Kiss, Annely
Kivisalu, Liisa
Kohari, Marili
Leibenau, Lenneli
Lepp, Laura
Liiv, Kaarel
Lindmäe, Tanel
Madalik, Rainer
Madisson, Maris
Oder, Markus
Paluvir, Virge
Puusepp, Katrin
Raba, Indrek
Razumov, Erkki
Raudnask, Kadi
Raudsepp, Gerly
Reskov, Martti
Seppur, Ivo
Strepaitis, Taavi
Teidla, Enely
Tomp, Mari-Liis
Vahtra, Indrek
Vetema, Gerli
Viljaste, Rene
Villo, Ene
Voites, Henry
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2002/2003 õa põhikooli lõpetajad
9 a klass
Klassijuhataja Ann Lemnits
Aava Timo
Auger Sven
Eenok Kristjan
Erikson Ester-Silva
Israel Merilin
Kaselaid Marek
Kulderknup Ragne
Lehissaar Merike
Licht Oliver
Liiv Maria
Lindmäe Tõnis
Marunevits Sergo
Mäll Merilin
Nuuma Lauri
Ots Daana

Post Heleni
Post Janek
Prints Tarmo
Seinberg Kristel
Süvirand Aron
Tähtsalu Priit
Urgard Taavi
Vaiksalu Rebecca
Valtson Tanel
Veersalu Merit
Velberg Kadri
Verhovits Marko
Volt Ra
Väin Liina

9 b klass
Klassijuhataja Aada Saks
Allikvee Sille
Esko Lauri
Filatov Mark
Grigorjeva Ilona
Heindrik Ragnar
Idol Kertu
Keerdoja Jane
Kiilaspää Risto
Kohari Siim
Koppel Pille
Läänemets Siiri
Murd Carl
Ots Ramon
Pagil Karl
Paisnik Kristo
Pajo Janar

Parts Margus
Pilve Veiko
Ploompuu Marko
Protten Hedi
Pruul Karel
Purvinski Marko
Roots Merily
Tarien Taavi
Teas Joanna
Undrits Fred
Uusmägi Maarja
Vatsk Heili
Vee Triinu
Vides Merje
Vislapu Mari-Helera

9 c klass
Klassijuhataja Ulvi Urgard
Aadli Merilin
Eessalu Martin
Haaring Siim
Juhkam Eneli
Kiirend Ervin
Koppel Triin
Kivila Marko
Kõluvere Kelli
Linholm Riho
Lipstok Lauri
Okkas Gert

Pender Maarja
Pirn Kert
Pruul Margo
Polukainen Juho
Roben Sander
Seermaa Silja
Seppius Rein
Särgava Kadi
Tambek Liis
Toime Kelli
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Eurobuss peatub Saue
linnas 30. augustil

Euroopa Komisjoni Delegatsiooni Eestis Euroopa Liidu Infokeskus korraldab käesoleval
aastal 31. juulist kuni 30. augustini üle-Eestilist teavitusprojekti “Eurobussi tuur”. Selle ringsõidu käigus mööda Eestimaad
peatub eurobuss Saue linnas
30. augustil Saue Kaubakeskuse juures kell 10.30-12.30. Projekti eesmärkideks on äratada
huvi Euroopa Liidu temaatika
vastu, teadvustada eelseisvat
rahvahääletust ning tutvustada
ELi liikmesriikide kultuuri ja
liikmeksoleku kogemust.
Eurobussi tuur alustas oma
ringkäiku 1. augustil Hiiumaal
ning liikudes läbi kõikide Eesti
maakondade jõuab 30. augustiks
Harjumaale. Euroopa Liidu sümboolikaga kujundatud Eurobuss
on varustatud temaatiliste infomaterjalidega ning mehitatud vabatahtlikest infotöötajatega.
Bussis ja bussi juures on kavas:
• avasõnad linnapea Jaan
Moksilt ja Suurbritannia
saatkonna esindajalt.
• kohaletulnutel on võimalik
küsida Euroopa Liidu teemalisi küsimusi, võtta tasuta
kaasa EL-teemalisi infomaterjale;

tutvuda temaatiliste interneti-lehekülgedega, vaadata
liikmesriike tutvustavaid filme;
• lahendada EL-teemalist viktoriini, lastel võistelda puzzle
kokkupanekus jm;
Lisaks bussile korraldavad
projekti raames Euroopa Liidu
liikmesriikide saatkonnad peamiselt maakonnakeskustes oma
liikmesriiki tutvustavaid üritusi.
Harjumaal on koostööpartneriks
Suurbritannia saatkond, kes viib
läbi väikese muusikafestivali.
Saatkonnal on kavas korraldada
29. augustil algusega kell 20.30
Saku õlletehase pubis Jason
Carter‘i kontserdi, kes mängib
Hispaania sugemetega flamenkomuusikat. 30.augustil korraldatakse kontsert Keila spordihoone juures algusega kell
17.30, kes esinevad Jason Carter
ja moodsat jazzi esitav Motel
168.Tuuri lõpuüritus viiakse läbi
Tallinna raekojaplatsil kell 17.00
koos Jason Carter’i, Motel 168
ja indiapärast briti tantsumuusikat viljeleva Bhangra Knights’i
ülesastumisega.
Ene Kukk
majandus-ettevõtluse nõunik

SAUE LINNAVOLIKOGU
OTSUS

•

Saue ujula on värskelt
remonditud

Kuigi Saue ujula on alles poolteist
aastat vana, vajab temagi pidevat
hooldust ja remonti. Ilmselt nii
nagu iga teinegi tegutsev organisatsioon või elav organism vajab
hoolitsust. Mäletatavasti sulgesime juuli alguses külastajatele uksed ja samas algasid ujula seinte
vahel remondimeestel pikad ning
tihedad tööpäevad. Muresid jagus,
sest basseiniruumi jalakäiguala
just külgedel laskis vett läbi. Vesi
tilkus ujula südamesse, keldrisse,
kus asuvad kõik elutähtsad tehnilised süsteemid. Seetõttu tuli remondi käigus vahetada jalakäiguraja põrandaplaadid ja seina alumine katteplaatide rida, et nende
alla omakorda paigutada täiendav
niiskustõke. Mõistagi oli töö mahukas ja aeganõudev.
Keldris tehti ka tehnoloogilisi
korrastustöid – nimelt remonditi
suure basseini peapumbad. Lisaks
vahetati basseini ja pesuruumide
vahelised uksed niiskuskindlate
vastu. Kinnitati uuesti ja paremini
lastebasseini põhjasõelad. Niiskus
tegi mujalgi liiga – nimelt kippusid roostetama hüppepukid ja las-
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tebasseini metallist käsipuud.
Rooste vältimiseks tuli need galvaniseerida. Lastebasseinis tuli
veel vahetada adapterid ja remontisime tõrkuma hakanud peapumba. Meie kurvastuseks muutus aga
peapump möödunud reede pärastlõunal taas avariiliseks ja sellepärast ei saanudki eelmisel nädalavahetusel lastebasseini kasutada.
Basseinitehnika spetsialistid mässasid selle pumbaga kogu eelmise
nädalavahetuse ja esmaspäeval oli
korras pump jälle lastebasseinis
olemas.
Ujula kollektiiv soovib kõikidele sauelastele ilusat suve lõppu
ja kaunist sügist. Vahepeal on ilmad
külmad olnud nõnda, et ujuda küll
tahaks, aga mererannas on liiga
jahe. Seepärast külastage kindlasti
meid. Saue ujula on avatud esmaspäevast reedeni kogu päeva kella
6.30 – 22.00, laupäeval oleme avatud kella 9.00 – 20.00 ja pühapäeval töötame 9.00 – 17.00. Kohtumiseni Saue ujulas!.
Sirje Tuus
Koolihaldusasutuse juhataja

Saue
11. august 2003 nr 75
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Vastavalt rahvahääletuse seaduse § 19 lg 1, lg 2 ja lg 3 ja
linnasekretäri ning erakondade ettepaneku alusel Saue
Linnavolikogu
O t s u s t a b:
1. Moodustada 9 liikmeline Saue linna jaoskonnakomisjon.
2. Nimetada Saue linna jaoskonnakomisjoni liikmeteks:
2.1 Ingi Aavaste,
2.2 Siiri Gelkova,
2.3 Meeli Kallas
2.4 Siivi Liivik,
2.5 Vaida Nõulik
2.6 Margit Ots
2.7 Ilme Püss
2.8 Inger Urva.
3. Nimetada jaoskonnakomisjoni esimeheks Maie Matsiselts
4. Nimetada asendusliikmeteks:
4.1 Tiiu Kuuskme
4.2 .Maie Viirpalu
5. Otsus jõustub ajalehes Saue Sõna avaldamisest.
Ero Liivik
Volikogu esimees

Õnnitleme!
70. aastane
75.aastane

Vaike Villo

08.08.1933

Irma Elts

19.08.1933

Sanja Šerefedinova

18.08.1928

Erich-Raimond Laudver 10.08.2928
Anu Jahimaa

21.08.1928

Laine Kokamägi

16.08.1923

Henn Rooneem

08.08.1923

81. aastane

Vilma Toomsalu

12.08.1922

82.aastane

Hilda Vokk

10.08.1921

83.aastane

Endla Keek

14.08.1920

84. aastane

Valli Kaljas

06.08.1919

85. aastane

Irene Luud

05.08.1918

Johannes Siniaas

28.08.1918

86.aastane

Juss Äärma

02.08.1917

89.aastane

Endel Kalbus

25.08.1914

92.aastane

Elfride Uuk

10.08.1911

95.aastane

Julie-Aurelie Luuk

30.08.1908

80.aastane
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Palume vastata Väike tagasivaade suve
esimesele poolele
ankeetküsitlusele

Kes on külastanud meie kodulehekülge, see märkab, et Saue linna kodulehekülg teeb läbi uuendusi eesmärgiga muutuda informatiivsemaks. Soovime, et inimestel
oleks parem ülevaade ja lihtsam
leida teenuseid/tooteid, mida pakutakse meie linnas. Samuti tahame välja selgitada võimalusi, kuidas ettevõtluse arengule meie linnas kaasa aidata. Selleks oleme
koostamas andmestiku, kuhu oleksid koondatud kõik Saue linnas
tegutsevad ettevõtted/ühingud.
Pöördumegi nüüd kõigi Saue
linnas tegutsevate äriühingute,
füüsilisest isikust ettevõtjate, mittetulundusühingute ja ühistute
poole palvega osaleda ankeetküsitluses selliste andmete kokku kogumiseks. Meenutan siinkohal, et

soovitav oleks täita küsimustiku
kõik väljad. Kui andmed aga puuduvad või ei soovita avaldada, siis
tuleks vastuse kohale teha vastav
märge.
Ankeetküsitlust saab täita meie
koduleheküljel www.saue.ee. Ankeet
avaneb avalehel Ettevõtluse alt
klikkides. Täidetud ankeedi saab
saata e-postiga ene@saue.ee või
saates tavapostiga Saue Linnavalitsusse Tule 7, 76505 Saue märksõnaga „Ettevõtteinfo“ hiljemalt
05-septembriks k.a. Täiendav info
tel: 6709 197 ja tänan juba ette
vastamast!
Ene Kukk
majandus-ettevõtluse nõunik
Saue Linnavalitsus

Kui muinasjutt on
suvel Pärnu loodus…
Suve hakul korraldas Saue linna
haldusinspektor Inger Urva koostöös Päevakeskusega ekskursiooni Pärnu. Oodatud olid eelkõige
“Kauni Kodu” konkursist osavõtjad ja teised aiandushuvilised, sest
kavas oli tutvuda Pärnu linna haljastuse ja ilusate koduaedadega.
Huvilisi kogunes täpselt 50.
Parkide ja haljasalade rohkuselt pole Pärnule Eestimaal suure
tõenäosusega vastast. Hoonete all
on seal üle 3000 hektari, kui võtta
arvesse ka linna ümbritsevad parkmetsad, katavad puud ja põõsad
üle 500 ha. Pärnu Loodusmaja giidi Kersti juhendamisel tegime linnas ligi 3-tunnise ekskursiooni,
imetlesime kauneid muruvaipu ja
varjulisi alleesid Erilise rõõmuga
näitas giid meile endist võserikku, millest pensionärid on omaalgatuse korras kujundanud ilusa
pargi. Külastasime ka koduaedu,
kus õppisime tundma uusi taimesorte ja saime soovitusi heki rajamiseks. Ühe imekena kiviktaimla
lahke perenaine heldis meie vaimustushüüdeid kuuldes niivõrd, et
andis soovijaile hulga istikuid kaasa, need on nüüdseks juba Saue
aedades kasvuhoos.
Pärnu looduse ilust on kirjutatud kauneid ballaade, seetõttu
võtsime endale paar tundi aega lin-

nas jalutamiseks, et igaüks saaks
tutvuda just meelepärasega. Tahtsime näha kuulsat liivaranda,
Ammende villat, uut kontserdimaja, meenutada jalutuskäike muulil
Kunstihuvilised jõudsid käia
Uue Kunsti Muuseumis, et vaadata seal näitust “Alasti jumala ees”
ja prominentide aktifotosid vaadates mõtiskleda elu ja kunsti piiride
kadumise üle. Võimsa mulje jättis
renoveeritud kuursaal, mis mahutab praegu kuni 1500 inimest.
Kuursaali muudab eriliseks teadmine, et umbes 60 aastat tagasi musitseeris seal legendaarne Raimond
Valgre. Tänaseks on kuursaali kõrvale väikesele muruplatsile end
sättinud lõõtsa tõmbama Valgre
pronkskuju. Tagasiteel põikasime
veel Pärnu jõe kaldal asuvasse Tori
põrgusse.
Iga reis avardab silmaringi,
seekord saime mitmeid häid ideid,
mida saab oma koduaia kujundamisel kasutada. Et ka Sauel on
nähtuga võrdväärseid aedu, tõendab ajakirjas “Kodu & Aed” k.a.
juulinumbris ilmunud artikkel
“Saue ilusad aiad ja kodud”. Täname Linnavalitsust reisi toetamise eest ja hindame Inger Urva ettevõtmisi !
Tiiu Kuuskme

Suvine kultuurielu on tihe olnud
ka Saue kultuurikollektiividele.
Juunis toimus Keilas Harjumaa
tantsu- ja laulupidu, juulis memme-taadipäev Loksal, Maardus
maakaitsepäev, Palmses Viru
Säru, Neeruti Sadulamäel vabaõhuetendus “Kalevipoeg”, kus oli
võimalus ka “Saue Kägara” tantsijatel meeleolu loomisel kaasa
lüüa tänu rühmajuhi Elena Kalbuse laialdasel tööalasel suhtlemisel. Lisaks sellele veel Saue linna
üritused, kus on alati abistanud
Harju Maleva Saue jaoskonna kaitseliitlased, küll liikluse organiseerimisel rongkäigu ajal, jaaniku turvamisel, pinkide ja telkide paigaldamisel. Nõutud kollektiivid on
noorte orkester Harri Illaku juhtimisel, Harald Matvei suur kapell
koos lauluansambliga.
IX Viru Säru toimus 5. ja 6. juulil Lahemaa Rahvuspargis Palmse
mõisa südames. Mõisaõu oli kaunilt ehitud valgete metsalilledest
postamentidega, esinemispaigad
kõrgete kaseroigastest harkjalgadega, mille külge tuli siduda pael heade mõtetega. Kõige olulisem sümbol oli laastudest punutud nelinurkne maagiline “Viru Värav”. See lihtne ristmotiividega märk on tuntud
üle kogu maailma ja on olnud eesti
laste mänguasi ammustel aegadel.
Särul esines kokku üle 600 esineja.
Kaugemateks külalisteks olid Hollandi puukinga tantsijad, Norra

folkloorirühm, naislõõtspillimängijad Leedust .
Viru Säru eesmärgiks on õpetada kodukandi pärimuskultuuri
väärtustama ka uuenenud elu kontekstis, nii et inimestel tekiks nende vanade asjadega seos, mingigi
oma tunne. Kunstiliseks juhiks oli
Igor Tõnurist. Piduliste seas liikus
ringi ja osales meie armastatud
folklorist Ingrid Rüütel. Põhiteemaks seekordsel peol oli kiik ja erilises õõtsuvas kiigerütmis lauldavad kiigelaulud, mis on unikaalseks eestilikuks folkloorimälestusteks kogu Läänemere ümbruses.
Seda kõike on õpetanud talvistel
seminaridel Ingrid Rüütel. Igal
rühmal tuli kaasa võtta kiik või
mudel, milledest korraldati näitus.
Saue Kägaral oli humoorikas
kava “Kirp kiigel”, kus omavalmistaud kiigel oli ilus must kirp
kiikumas. Ei saanud läbi ka ilma
ka protestiaktsioonita, selleks tuli
siduda punane ohvripael Ilumäe
kiriku hiiepuu külge, ikka selleks,
et Lahemaa metsades ei toimuks
lubamatut lageraiet ega kauneid
randu täis ei ehitataks. Samas ei
unusta saue kägara kodulinna pidustustel oma kunsti näitamast.
Jaksu ja jõudu kõikidele kollektiividele Saue linna 10. juubelipidustuste läbiviimisel.
Aino Mänd
rahvatantsija

Saue Kägara rahvatantsijad esinemas selle aasta Viru Särul.
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Saue linna 10. aastapäeva lõpuüritused
22. augustil kell 18
Saue tammiku jaanituleplatsil

RAHVAPIDU

kõigile sauelastele ja Saue külalistele
Esinevad Saue Muusikakooli poistekoor, puhkpilliorkester ja
ansambel Jazz-Beats ning
Saue Kägara ja Vokiratas
Kell 19 esineb tantsuks ja meelelahutuseks
ansambel Kukerpillid
25. august

SAUE LINNA PÄEV
Kell 10.00
Hommikukohv ja võimupiruka jagamine linnarahvale
koos volikogu esimehe Ero Liiviku ja linnapea Jaan Moksi ning
asutuste juhtidega
linnavalitsuses, Tule tn 7 III korrusel
Kell 19.00
Volikogu esimehe ja linnapea vastuvõtt kutsutud külalistele

Saue sünnipäev
Saue linnal sünnipäev,
Saue rahval pudupäev.
Siin elada on tore, hea,
Jaan Moks on Saue linnapea.
Soovin talle õnne ka,
et jaksaks linna juhtida.
Et siin ikka kohaks tammik,
Oleks kaunis iga hommik.
Pille – Triinu Mardim
Margot Šamatauskas
Vb klass
Saue Gümnaasium
Raamatupidamisteenus
firmadele 05042166
Laomajandust tundev pensionär saab ½ kohaga tööd Sauel.
Helistada telefonil 6 702 452

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

Tähelepanu,
lapsevanemad!
Saue Lasteaed Midrimaa
teatab, et alustame tööd peale
suvepuhkusi
25. augustil 2003.
Kuni 22.augustini on avatud
lisaks senisele täiendavalt
üks suverühm,
tööaeg 7.30 – 18.00
Lähem informatsioon
tel. 6596 526
Palume vabandada!
Antud olukorra on
põhjustanud köögi
remonditööde planeeritud aja
ületamine.
Loodame teie mõistvat
suhtumist!
Kohtumiseni Midrimaal!

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

SAUE PUIDU OÜ

Nüüd saab tellida ka aiamööblit!

HÖÖVELDATULT

Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 20.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali.
NÜÜD KA
Avatud
E – R 8.00 – 17.30
L 10.00 – 13.00
Info telef.: 6 709 183 või
050 50 194

Hei, spordisõber! Tule ööjooksule!
Saue Gümnaasiumi spordiklubi kutsub sauelasi osa võtma Saue 10.
aastapäeva jooksust. Jooksu start antakse 30. augustil Saue
Gümnaasiumi juurest. Ürituse aukülaline on Eesti Olümpiakomitee
president Mart Siimann.
Ööjooksule registreerimine toimub kella 20.00 – 21.00 ja
võistluse pidulik avamine ongi kohe pärast seda. Start Saue juubeli
tähistamiseks mõeldud ööjooksule antakse Saue Gümnaasiumi
esiselt sõiduteelt. Võistlusrada kulgeb mööda Nurmesalu, Tule,
Kuuseheki, Tõkke tänavat, siis edasi mööda Vana-Keila maanteed,
edasi Pärnasalu ja Kauguse tänavat tagasi koolimaja juurde.
Stardi järjekord on selline, et kõigepealt lähevad rajale
võistlusjooksjad, siis sörkjooksjad ja seejärel keppidega ja
keppideta käijad. Võistlejate autasustamine ja osalejate õnneloos
toimub kell 22.30. Auhindadeks on kõikide vanusegruppide
võitjatele spordiklubi medalid. Kuni 19. aastaste on igas vanuses 1.
– 3. koht. Täiskasvanutele on 10 aasta kaupa - seeega siis 20 – 29
aastat; 30 – 39 aastat jne 1. – 3. koht.
Meened ja üllatusauhinnad on välja pannud Eesti
Olümpiakomitee, AS Sami (temalt on 5 paari käimiskeppe), AS
Paulig Baltic, Energy Club, AS Morelia, AS Arco Transportgrupp,
Cafe Rosemarie, Saue ujula, Saue Linnavalitsus jt
Koolispordiklubi Saue
Müüa garaaž Sauel, Koondise tn-l, 16,7m2, hind: 40 000,
tel: 056-459526

Kahetoaline korter Saue 5/3,
43,5 ruutmeetrit, tehtud kapitaalremont. Müüa või vahetada esimesele korrusele 1 või 2toalise korteri vastu Sauel.
Helistada telefonil 6 596 999.

Vesiaeroobika
Alates 18. augustist
Esmaspäeval ja neljapäeval
20.00 kuni 21.00
Info: 05 55 435 47
65 96 938
Ly Lõoke

Müüa ridaelamu Sauel, Kuuseheki tn. 38, 4 tuba, üldpind
146m2 , kelder, rõdu, boiler,
tsentraalne kanalisatsioon, tööstusvool, parkett, dush, keskküte. Normaalses seisukorras ridaelamuboks. Uus köögimööbel. Liisingu ülevõtmise võimalus. Hind kokkuleppel.
Tel: 056-459526

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

