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Saue õpitingimused paranevad aasta-aastalt
18 aastat tagasi sai Saue endale uue
koolimaja, kus õppisin ka mina
koos paljude teiste praeguste sauelastega. Toonane koolimaja on tänaseks tundmatuseni muutunud,
kuid on siiski kitsas üha kasvava
Saue noorte hulga jaoks. Tolleaegsete arvestuste järgi pidi see mahutama 650 õpilast, praegu on vaja
häid õpitingimusi pea 950 õpilasele. Saue lasteaed valmis 17 aastat
tagasi ning on samuti kõige väiksematele sauelastele kitsaks jäänud.
Ligi 50 peret ootab lasteaiakohta
või kasutab teiste omavalitsuste
lasteasutuste teenuseid.
Sellise hariduselu taustaga
alustas praegune volikogu 2002.
aasta lõpus tööd. Saue linna selle

Rõõmsat
kooliaasta
algust, head
sauelased!
September paneb elu nagu harjumuspärasesse rütmi, kui peres on
kooliskäijaid. Suvi on kõikidele kui
pikem hingetõmme, et sügisest
alustada taas tarkuse taganõudmist.
Linnavalitsus on püüdnud omalt
poolt aga teha kõik, et nii kooliskäijatel kui ka lasteaeda minejatel
oleks seal mõnus olla ja teadmisioskusi omandada.
Arvan, et korraliku hariduse
saamine on täna olulisem kui kunagi varem. 14. septembril läheme
rahvahääletusele, et otsustada Eesti
jaoks olulist asja – ühineda või
mitte Euroopa Liiduga. Mulle tundub, et kui me sinna läheme, siis
suudame uues organisatsioonis
enda huvisid kaitsta vaid haritud ja
läbilöögivõimeliste inimestega.
Kindlasti annavad sellesse oma
panuse tänased õppurid.
Soovin kõikidele, nii koolis
käijatele ja kooli minejatele, nende vanematele edu, õnne ja head
tahet saada targaks ja seda tarkust
õigesti kasutada.
Jaan Moks
linnapea

Volikogu esimees Ero Liivik ja
linnapea Jaan Moks tervitavad kooliaasta alguse puhul.
aasta eelarvest moodustavad hariduskulud pea 55 protsenti. Volikogu suuremad haridusalased otsused

ongi seotud haridusasutuste ruumikitsikuse kaotamise ja hariduskvaliteedi ehk õpi- ja olmetingimuste
parandamisega. Alustatud on lasteaia juurdeehituse projekteerimist
ning järgmise aasta eelarvesse kavandatakse lasteaia Midrimaa
juurdeehitus. Ülejärgmisse aastasse planeeritakse kooli juurdeehitusena algklasside ja muusikakooli
hoone ehitust. Sel aastal on tehtud
haridusasutustes suuremaid ja väiksemaid remonttöid kaasaegsete
nõuetekohaste õpitingimuste loomiseks .
Loodan, et leiate uuesti kooli
või lasteaeda minnes eest vana armsa lasteaia või kooli, kus on ilusam
ja rõõmsam uut õppeaastat alusta-

da ning kus on ka rohkem ja paremaid vaba aja veetmise ja sportimisvõimalusi.
Soovin järgnevateks aastateks
ärksat vaimu ja indu hiljuti tegevust alustanud Saue Haridusseltsile Vitalis, mis on väljundiks kõigile hariduselu toetavatele kodanikualgatuslikele ideedele. Linnavolikogu ootab sauelaste kohalikku
hariduselu edendavaid ettepanekuid linnavalitsuses ja aadressil
saue@saue.ee.
Head ja arendavat kooliaasta
algust teile - Saue lapsed, noored,
lapsevanemad ja õpetajad!
Ero Liivik
Saue Linnavolikogu esimees

Eurotuur toimub ka Saue linnas
Aeg tiksub kiirelt ja seni näiliselt
kauge 14 septembri rahvahääletus
on kohe-kohe ukse ees. Kas öelda
Euroopa Liidule EI või Jaa ? See
on täna kõneaineks kõikjal, kus üle
kahe eestlase kokku juhtub. Eks see
ole ka arusaadav – peale Eesti taasiseseisvumist on see suurimaid
iseseivaid valikuid ja väljakutseid.
Kahtlused ja hirmud – kas oleme
valmis? Tunded, mis uue ja tundmatuga seotud on igati põhjendatud. Põhiküsimus – kas meie elujärg halveneb või paraneb?
Selleks, et igal kodanikul oleks
võimalik osaleda Euroopa Liiduga seonduvate teemade arutelus,
toimuvad enne rahvahääletust mitmed üritused, mille hulgast saab
leida ajaliselt ja teemalt sobiva :
30. augustil – kell 10.30 12.30 on Eurobuss Saue Kaubakeskuse juures oleval platsil. Kohaletulnutel on võimalik küsida
Euroopa Liidu teemalisi küsimusi,
võtta tasuta kaasa Euroopa Liidu
teemalisi infomaterjale, tutvuda temaatiliste interneti-lehekülgedega,
vaadata liikmesriike tutvustavaid
filme, lahendada E-teemalist viktoriini, lastel võistelda puzzle kok-

kupanekus jne.
03. septembril – kell 14.0016.00 Euroopa Liidu seminar Saue
Päevakeskuses. Arutelu teemaks
on Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika,
tervis ja parem elukvaliteet. Ettekande teeb ja vastab küsimustele
Marius Kuningas Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumist.
04. spetembril – kell 17.0019.00 Euroopa Liidu seminar Cafe
Rosmaries. Esinejaks (endine
Eesti TV korrespondent Brüsselis
ja väga huvitav persoon) Marianne Mikko, kes räägib naiste tööhõivest, õppimisvõimalustest ja
elukestvast õppest (õpiringid). Üritusele eelnevalt registreerida, tel:
6790197.
09. septembril – kell 15.0017.00 Eurotuur Saue Gümnaasiumi aulas. Toimub kohtumine
parlamendierakondade esindajatega. Võimalus vahetult suhelda ja
arutleda Siim Kallase, Liina Tõnissoni, Andres Tarandi, Tunne
Kelami ja Reet Roosiga. Peale
avasõnade linnapea Jaan Moksilt ja
Harju Maavanema Orm Valtsoni
sõnavõttu, saavad sõna poliitikud

ja seejärel toimub avalik arutelu.
Kõigil on võimalus esitada poliitikuile küsimusi ja avaldada oma arvamust enne rahvahääletust. Parimatele küsijatele on välja pandud
auhinnnad . Nii esinduslik esinejate valik peaks olema igati huvi
pakkuv. Võimalus panna proovile
oma teadmised, vahetult suhelda ja
arutleda riigi juhtivate tipp-poliitikutega ning näidata üles aktiivset
huvi ühiskonnas toimuva vastu on
kindlasti väljakutse. Seega on kõigil sauelastel võimalus sobival ajal
ja kohas osaleda Euroopa Liidu teemalistes aruteludes, saada vajalikke teadmisi ning teha seejärel
14.septembril oma teadlik valik.
Ene Kukk
Majandus-ettevõtluse nõunik

Saue sünnipäeva
lõpuüritus!
Tulge kõik 30. augustil
ööjooksule. Algus kell
21.00 koolimaja juurest.
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Toimetaja veerg
Suve lõpp on parem kui algus
Kirjutise pealkiri on hinnanguline, seega vaieldav. Mille poolest parem? Ilmselt mitte ilmade
poolest, sest ikka jahe. Suve lõpp on parem vast
selle poolest, et Sauet ja sauelaste tegemisi teatakse nüüd paremini. Saue 10. aastapäeva üritused on möödas. Ilmselt oli õige juubelikomisjoni otsus korraldada rida juubeliüritusi,
mitte piirduda ühega. Nõnda tekitati reaalne
võimalus pikema aja vältel Saue asjadest rääkida, meie linna elu-olu ja majandust tutvustada enam Eesti avalikkusele. Igaüks tahab reklaamida oma õnnestumisi, ikka soovitakse ületada uudiskünnist. Saue juubeliürituste puhul
see õnnestus mitmeid kordi ja avalikkuse tähelepanu pälvisid Saue noortepäev, Maitsete laat,
Improvisatsioonifestival, kõlakoja ehitus Saue
tammikusse ja selle ehituse osaline rahastamine Saue ettevõtete ja kodanike poolt. Saue sünnipäeva vastuvõtule saatsid tervituse Tallinna
volikogu esimees Maret Maripuu ja linnapea
Edgar Savisaar. Meid siiski märgati.
Milleks rääkida tuntusest. Täna pole enam
mõistlik elada kunagise vanemate soovituse
järgi – ole tagasihoidlik ja edasipüüdlik. Paraku on elu loogika sundinud peale uue põhimõtte: ole nähtav ja kuuldav, siis saad olla edasipüüdlik. Mõistagi on need mõttekillud utreeritud, kuid tõepoolest, soovime ju kõik, et meie
elu läheks paremaks, ka Sauel. Arendustegevus nõuab raha, linna eelarve aga kõiki linnajuhtide soove täita ei võimalda. Järelikult tuleb
kasutada teisi teid, sealhulgas ka Euroopa Liidu struktuurifondide raha. Euroraha saamine
on aga väikesel linnal umbes sama töö, mis hiirel elevandi kandmine. Aga palju asju on võimalik kui oled tuntud. See tähendab sisuliselt
seda, et kui Saue linna teatakse juba naabrite
juures, siis suhtutakse sinusse teisiti kui vähetuntusse. Arvatakse ikka, et tuntuse taga on tegusate inimeste tegevus. Järelikult on võimalik suurte asjade tegemiseks saada häid partnereid ja koos hakkavad eesmärgid reaalsemaks
muutuma. Jutt on eelkõige Vääna jõe valgala
korrastamise suurprojektist, millega kaasneb
teiste seas ka Saue kanalisatsiooni ja veevarustuse uuendamine.
Jutt läks natuke kõrvele sellelt, millest tahtsin rääkida. Tegelikult tahtsin tänada paljusid
saue aktiivseid tegutsejaid, kes on juubelipidustuste korraldamisel hingejõudu andnud. Siia
tuleks nüüd pikk nimekiri nendest, kes alustasid varakevadel Saue arengukonverentsi ettevalmistamisega, siis korraldati koduloo näitus,
noortepäevad, maitsete laat, lasteaias toimus
suve hakul uhke pidu, noortele muusikute tehti improvisatsiooni päevad ja festival, korraldati rändteatri etendus, millega käis koos õnneloos ja heategevuslik oksjon, tulid veel sünnipäeva vastuvõtt ja Linnapäev. Tegelikult ürituste lõpp paistab, sest koolispordiklubil on
jäänud korraldada veel vaid Ööjooks. Kümned,
võib-olla isegi sajad inimesed seisavad selle töö
taga ja oleks kurb eksida kasvõi ühe nime unustamisega sellest tublide tegijate pikast nimekirjast. Seepärast siis ütlengi – tuhat tänu aitamast,
kaasa löömast, algatamast ja korraldamast.
Juhan Hindov
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Saue Perearstikeskuses on uuendusi
Alates 1. juulist töötavad perearstid dr Anu
Mäeorg, dr Virge Lõokene ja dr Anneli Soomets oma patsientide nimistuga Saue Perearstikeskuses.
Mõnda aega tagasi sai iga inimene ise
valida endale perearsti. Need inimesed, kes ei
ole ise avaldusega ennast määratlenud kindla
perearsti juurde, saavad seda tulevikus teha.
Sellekohaseid avaldusi võtame ikka vastu.
Praegu on nad aga Saue Perearstikeskuses töötavate perearstide patsientide nimistute vahel
ära jaotatud.
Vahepeal töötas Saue Perearstikeskuses ka
dr Laine Kert, kes tänaseks on mujale siirdunud. Tema patsiendid on paigutatud dr Soometsa ja dr Lõokese nimistutesse. Oma kuulumist ühe või teise perearsti patsientide nimistusse saab aga igaüks kontrollida Perearstikeskuses.
Augustiga hakkavad puhkused lõppema,

seda ka perearstidel. Alates 2. septembrist hakkavad kehtima jälle tohtrite endised vastuvõtu
ajad. Need on
E,T,N ja R 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00
K 9.00 – 13.00
Täiendav info telefonil 6 709 646.
Lisame, et Saue Perearstikeskuse arstid dr
Anu Mäeorg ja dr Anneli Soomets on ühinenud Eestis tegutseva Geenivaramu programmiga. Huvitatud võivad pöörduda info saamiseks
samuti Saue Perearstikeskusesse.
Anu Mäeorg
perearst

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja 2003“

Juba kahel aastal on toimunud konkurss „Saue
linna aasta õpetaja“ ja austava tiitli on pälvinud õpetajad Malle Liiv, Elo Marika Kongo,
Õie Jakobson, Valmar Kaur ja Harry Illak. Põhjendatud ettepanekuid „Saue linna aasta õpetaja 2003“ kandidaatide kohta ootame 16. septembriks Saue Linnavalitsusse. Ettepanekud
palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aasta õpetaja.“ Konkursi tulemused tehakse teatavaks 3. oktoobril.
Konkursi eesmärk on tunnustada ja väärtustada õpetaja rolli, ühtlasi aga tutvustada üldsusele haridustöötajaid (õpetajad, ringijuhid,
treenerid jt), kes on saavutanud oma õpilaste,
nende vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupi-

damise. Inimesed tahaksid ju teada, kelle töö
ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks
ning kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel,
olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja kes
on olnud piirkonna haridus-ja kultuurielu
edendaja.
Kandidaate võivad esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogide ühendused, kollektiivid,
üksikisikud, haridusasutuste juhtkond, hoolekogud jne. Jääme ootama Teie ettepanekuid!
Margit Ots
Haridus-ja sotsiaalameti juhataja

Koolihaldusasutus korrastas suvel koolimaja
Saue Koolihaldusasutuse töötajad on pingutanud, et Saue koolihoone oleks kooliaasta alguseks kenasti korras. Juhataja Sirje Tuusi sõnul
vahetati suvel 39 akent uute plastakende vastu,
mis loodetavasti talvel suurendavad oluliselt
hoone soojapidavust. Saue linnale läks see
uuendus maksma 240 tuhat krooni. Täielikult
renoveeriti kolm klassiruumi, mis on tänaseks
hoopis uue kuue saanud. Püüe on nimelt selline, et koolihoone vanemad ruumis näeksid õpilaste tarvis välja samasugused nagu IV korruse
uuemad klassiruumid. Remondile kulus üle 200
tuhande krooni linna raha. Remonditud klassiruumidesse paigutatakse ka uus mööbel.
Rõõmustada saavad need õpilased, kes tahaksid Saue teisest otsast kooli tulla jalgratta-

ga – nimelt valmis suve jooksul ka rattahoidla,
mille sissepääsu saab avada kooli turvatöötaja. Ainuüksi jalgrataste hoidjad läksid maksma 8000 krooni, mullatööd ja teederemondi
käigus mahafreesitud asfaldisegu paigutamine
rattaparklasse tehti aga Saue töömaleva poolt
kenasti ära. Sirje Tuus on malevlastele ja nende juhtidele südamest tänulik selle olulise abi
eest. Ja koolimajja sisenemine on nüüd ka meeldivam ja mis peamine, eriti talvel ohutum. Nimelt valmis koolimaja uus trepp, mis pole talvel libe. Eakamad raamatukogu külastavad inimesed ootavad aga, et ligi 70 tuhat krooni
maksma läinud trepp ka käsipuu saaks.
Saue Sõna

RAHVAHÄÄLETUS
14.SEPTEMBER ON RAHVAHÄÄLETUSE PÄEV.
HÄÄLETAMINE TOIMUB KELLA 9.00-20.00
SAUE GÜMNAASIUMIS. TOIMUB KA KODUS HÄÄLETAMINE.
08.-10.09. TOIMUB EELHÄÄLETAMINE
KELLA 12.00-20.00 SAUE LINNAVALITSUSES.
TOIMUB KA HÄÄLETAMINE VÄLJASPOOL
ELUKOHAJÄRGSET VALIMISJAOSKONDA.

VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavolikogu kehtestas Vana-Keila mnt 2 ja 2A
detailplaneeringu, moodustas jaoskonnakomisjoni ja
otsustas lasteaia juurdeehituse küsimuse

Saue Linnavolikogu 13 istung toimus 11.augustil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A
detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 74
(poolt 9, vastu 1,ülejäänud fraktsiooni Saue liikmed ei hääletanud)
2. Üldplaneeringu lähteülesande tutvustamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogu eelarve- ja
arengukomisjoni, kes esitab lähteülesande voli-

kogu korralisele istungile esimesele lugemisele.
3. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 75
(poolt 14, 1 erapooletu) Otsus avaldati eelmises Saue Sõnas
4. Saue Lasteaia juurdeehitusest.
Otsustati ehitada uus lasteaia korpus olemasoleva Lasteaia Midrimaa kõrvale.
Otsustati vastu võtta otsus nr 76
(poolt 14, 1 erapooletu)

5. Välislähetus.
Otsustati vastu võtta otsus nr 77
(poolt 12, 1 erapooletu, R. Amos ja E. Liivik ei
hääletanud)
6. Info. Arupärimine.
Vello Toomik esitas arupärimise revisjonikomisjoni esimehele seoses revideerimise aruandega.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas ehitus-, kasutus- ja
kauplemislubade andmist, määras hooldajaid ning
arutas volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 21. istung toimus 22. augustil
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Ehitusloa väljastamine Kuuseheki tn 48,
Kivipõllu tn 12A, Rauna põik 8 ja Nõmmiku
tn 9.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 213, 214,
215 ja 216.
5.Pärnasalu tn 11 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Arco Marketing OÜ büroohoonele
Otsustati vastu võtta korraldus nr 217.
6. – 7. Hooldaja määramised.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 218 ja
nr 219.
8. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste
maksmine ja soodustingimustel teenuste osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 220.
9.Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
• FIE Väino Marmor, kasutatud riiete ja jalanõude müük Saue turul
• FIE Marika Mustasaar, kasutatud riiete ja

tööstuskaupade müük Saue turul
• FIE Enn Heinsalu, antiigilaada korraldamine Saue lauluväljakul 07.septembril 2003.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 221.
10. Sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 222.
11. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 223.
12. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue
Lasteaia Midrimaa maa-ala ja selle lähipiirkonna detailplaneeringu algatamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue
Tõkke põik sorteeritud olmejäätmete vastuvõtukoha maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
14.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue linnavalitsuse põhimääruse” läbiarutamine( I lugemine).
Otsustati tutvustada eelnõud kõigile eluvaldkondade juhtidele, ettepanekud eelnõu kohta

esitada juristile ja eelnõu teine lugemine teha
järgmisel linnavalitsuse istungil.
15.Saue Muusikakooli avalduse läbiarutamine.
Otsustati põhimõtteliselt olla nõus Saue Gümnaasiumi söökla aluse ruumi eraldamisega Saue
Muusikakoolile.
16. Seisukoha esitamine linnavolikogu otsuse eelnõule “Revisjonikomisjoni 2002 aasta
tööaruanne” kohta ja “Saue Linnavaraameti juhataja Tõnis Laud’i seletuskiri Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni revideerimise aruandele” kohta
Otsustati võtta teadmiseks Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Revisjonikomisjoni
2002.aasta tööaruanne“ ja Saue Linnavaraameti
juhataja Tõnis Laud’i seletuskiri Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni revideerimise aruandele“ kohta.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis

Septembrist muutub linnavalitsuse struktuur
1. septembrist muutub Saue linnavalitsuse
struktuur. Selle ajendas peamiselt Eesti seadusandlus, millega seoses läks korterelamute haldamine täielikult üle korteriühistutele. Saue
olukorras tähendas see, et linnavaraameti põhiülesanded ja töömaht vähenesid sellisel määral, et pole vajadust eraldi ameti järele. Saue
linnavalitsuses oli seni peale linnavaraameti ka
haridus- ja sotsiaalamet. Uue struktuuri järgi
pole piisavalt väikses linnavalitsuses enam ühtegi ametit ega osakonda.
Muudatustel on ka muid olulisi põhjusi.
Uus struktuur võimaldab paremini ja odavamalt
täita kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja osutada elanikele kvaliteetsemaid teenuseid. See
saavutatakse läbi juhtimis- ja infoahela lühenemise ja vastutuse tõstmise. Ühtset linnavalitsust juhivad endised viis linnavalitsuse liiget. Järgnevalt nende tööjaotusest ja vastutusvaldkond.
Linnapea Jaan Moks on linnavalitsuse kui
ametiasutuse juht, valdkonniti alluvad talle asjaajamine, avalikud suhted, raamatupidamine,
sotsiaaltöö, tervishoid , kultuur, haridus ja sport.
Abilinnapea Andres Noormägi on infotehnoloogia, ehituse , keskkonnakaitse, heakor-

ra ja maakorraldusvaldkonna juht.
Avalike suhete ja kommunikatsiooni
valdkonna juht Juhan Hindov on suhtekorralduse, info- ja teabeliikumise valdkonna juht.
Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna peaspetsialist Heli Joon on sotsiaal-tervishoiu ja
noorsootöö valdkonna juht.
Jurist Jan Trei vastutab nii linnavolikogu
kui linnavalitsuse õigusaktide õiguslikkuse eest.
Tema nõustab ka elanikke juriidilistes küsimustes, kui need ei puuduta abielu lahutust.
Linnasekretär Jekaterina Tikerpuu ei ole
seadusest tulenevalt linnavalitsuse liige, kuid
ta võtab sõnaõigusega osa linnavalitsuse istungitest. Ta juhib linnavolikogu ja linnavalitsuse
asjaajamist. Linnavalitsuse liikmed vastutavad
oma valdkondade edasiarendamise eest ning
neile alluvad ülejäänud ametnikud. Pearaamatupidaja Eha Kasmann juhib linnavalitsuse ja
selle hallatavate asutuste raamatupidamist. Kultuuri, hariduse ja spordi valdkonna juht on taas
Margit Ots, kes juhtis vahepeal eksisteerinud
hariduse ja sotsiaalametit.
Endise linnavaraameti säilinud ülesannete
eest vastutab abilinnapea Andres Noormägi,
kellel aitavad neid ülesandeid täita linnamajan-

duse ja -ehituse peaspetsialist Andres Joala, linnaarhitekt Kalle Koppel, keskkonna ja halduse
peaspetsialist (jäätmemajandus ja heakord)
Inger Urva, keskkonna ja maakorralduse spetsialist, maaregistripidaja Villu Liiv ja maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp. Abilinnapea
alluvuses on ka infotehnoloogia spetsialist Jaanus Gross, kes hoiab korras ja arendab nii linnavalitsuse kui selle asutuste infotehnoloogiat.
Linnasekretäri asetäitja Maie Matsiseltsi
ametinimetus on muutunud vastutavaks sekretäriks, arhivaariks. Sünde ja surmasid registreerib tema asemel registripidaja Siiri Gelkova.
Loodud on infosekretäri ametikoht, et paraneks
klienditeenindus ning sise ja väliskommunikatsioon, muuhulgas Saue linna kodulehekülje
kaudu. Sügisel, kui linnavalitsuse fuajees valmib infosekretäri töökoht, hakkavad linnavalitsuse külalised, põhinumbril 6790 170 helistajad ja saue@saue.ee aadressil elektronposti
saatjad saama esmast infot ja nõu infosekretär
Aili Mölderilt. Otseselt linnapead ja abilinnapead puudutavates küsimustes aitab kodanikke linnapea abi Kersti Pruul telefonil 6790 180.
Aili Mölder
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Võimupirukat jagati linnarahvaga
Saue linna 10. aastapäeva pidustused on lõpusirgel. Saue sünnipäeva õigel päeval ehk siis esmaspäeval, 25. augustil toimus
linnavalitsuse hoone III korruse
saalis Linna päev. Saue linna 10.
aastapäeva pidustuste lõppemise puhul tehti kokkuvõtteid kevade ja suve jooksul toimunud
üritustest, millest oleme põhjalikult kirjutanud. Linnapäeval
kohtusid linnavalitsuse liikmed
linnakodanikega, tutvustasid
mälu värskendamiseks kodanikele Sauel pakutavaid avalikke
teenuseid. Naljaga pooleks oli
see ühine …võimupiruka jagamine, sest pärast jutuajamist pakuti linnarahvale kohvi ja söödi
ühiselt Pagaripoisid OÜ pagarite tehtud uhket võimupirukat.
Linnapäeval värskendati teavet avalike teenuste kohta
Linnapäev algas kell 10. Linnapea Jaan Moks selgitas linnavalitsuse peamisi ettevõtmisi
linnakodanike heaolu parandamisel – koolisöökla remonti, lasteaia laienduse ehitamise ettevalmistust, plaanitavat ning juba
tehtud tänavate remonti ja juba
tehtud asju nagu Tule tänava
parandust, lamavate politseinike
panemist, teede pindamist jne.
Koolihaldusasutuse juhataja Sir-

je Tuus tegi ülevaate kooli valmisolekust uueks õppeaastaks,
sest remonditud on mitmed klassiruumid, samuti on ujula remonditud, jalgratta parkla valmis tehtud, koolimajale on uus trepp
ehitatud jne. Linnavalitsuse ettevõtlus –ja majandusnõunik Ene
Kukk avaldas oma mõtteid kodanikualgatusest – kuidas
sauelane võiks olla aktiivne linnakodanik. Uue raamatukogu
võimalustest, perioodika lauast
ja interneti kasutamisest raamatukogus tegi ülevaate juhataja
Marika Salu. Linnaplaneerimisega seotud küsimustele vastas
abilinnapea Andres Noormägi.
Tehti asjalikke ettepanekuid
Linnapäeva korraldati sauel
esmakordselt. Sestap ei olnud
aimu, kui palju linlasi võiks võimupiruka jagamisele tulla. Kohtumisele tuli siiski ligi 30 inimest, mis on meeldiv üllatus.
Tõsi, enamus neist olid eakad inimesed, kuid neil oli linnavalitsusele ka asjalikke ettepanekuid.
Taas tõsteti üles juba vana probleem –Sauel pole korralikku avalikku tualetti. Probleem saab tõenäoliselt 2004. aastal lahenduse.
Sauel on tore ujula, kuid eakatel
on raske seda külastada. Linnavalitsus võiks korraldada trans-

Saue tammepargis oli ligi tuhatkond sauelast tulnud nautima Kukerpillide mängu, Saue kollektiivide esinemist, lahedat peomeeleolu ja lõpuks ka vahvat tulevärki-ilutulestikku.

pordi ujulasse eelkõige neile, kel
liikuda on raske. Mõistagi pandi ettepanek kõrva taha ja see on
lahendatav lähiajal. Kui aga lõpuks jutud said räägitud, siis
asuti võimupiruka tükeldamisele. Ühiselt leiti, et see on maitsev. Oli ka veel Pagaripoiste tehtud juubelipirukas ja ka see oli
maitsev. Pikalt pirukat nautida
polnud aga mahti, sest koostöös
Saue ettevõtjatega sai külastada
linna ettevõtteid. AS Paulig Baltic tutvustas soovijatele oma
tootmist ja tooteid, samaks oli
valmis ka AS Toode.
Maavanemale kingiti Saue
Sume

Volikogu esimehe ja linnapea vastuvõtul laulsid Katrin
Karisma ja Tõnu Kilgas

Samal päeval korraldasid
Linnavolikogu esimees Ero Liivik ja linnapea Jaan Moks vastuvõtu kutsutud külalistele Saue
Gümnaasiumi aulas. Südamlikud tervitussõnad külalistele ütles Ero Liivik. Omalt poolt lisas
Jaan Moks, et Saue sünnipäevale oleks tahtnud kutsuda kõik
sauelased, kuid ruumipuudusel
tuli teha siiski valik. Muuseas,
suur sünnipäevapidu toimus ju
teatavasti aga eelmisel reedel
tammepargis, kus mängis ansambel Kukerpillid ja esinesid Saue
Muusikakooli ja Huvikeskuse
kollektiivid. Linna juubeliks las-

kis linnavalitsus valmistada ka asjakohase veini Saue Sume. Selle
veiniseeria pudel nr 1 anti pidulikult tänasele Harju maavanemale Orm Valtsonile kui Saue
esimesele linnapeale. Järgmised
nummerdatud veinipudeli läksid
esimesele volikogu esimehele
Jaan Kalbusele, siis järgmisele
linnapeale Andres Pajulale ja
volikogu esimehele Rafael
Amosele. Vastuvõtu muusikalise osa sisustasid Tõnu Kilgas ja
Katrin Karisma, kes ühtlasi andis edasi ka tervituse Tallinna
volikogu esimehelt Maret Maripuult. Muuseas, sauelastele ja
Saue linnajuhtidele saadetud
õnnitluses märgib aga Tallinna
linnapea Edgar Savisaar: „Olen
kindel, et Saue ja Tallinna heanaaberlikud suhted süvenevad
ka tulevikus ning Saue jääb tallinlastele sama sõbralikuks paigaks kui on Tallinn loodetavasti
sauelaste jaoks.“ Juttu puhuti
suupistelaua juures ja tundus, et
läbi kevad-suve väldanud juubeliürituste hoog on jõudmas finaali. NB! 30. augustil tuleb veel
Ööjooks, mis algab kell 21.00
Saue Gümnaasiumi juurest.
Võistlejaid registreeritakse alates kella 20st. Tulge ikka vaatama!.
Juhan Hindov
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Saue Linnalaager 2003 oli sisukas
Saue Linnalaager algas kell 10
hommikul 11 augustil Saue Noortekeskuses.* Meid pandi pikkuse
järgi rivvi ja jagati välja särgid,
mida me kohe kaunistama hakkasime. Mina kirjutasin sinna oma
nime ja joonistasin. Sel päeval käisime veel Keila Päästeteenistuses,
kus saime proovida kõigi tuletõrjeautode signaale ja mööda toru
alla lasta. Mina ei lasknud, sest
mul olid lühikesed püksid jalas.
Järgmisel päeval õppisime esmaabi andmist ja mängisime igasuguseid mänge. Mamba (tegelikult oli ta nimi Tarmo), kes seda
kõike õpetas, oli üks igavesti vahva sell. Veel käisime raba vaatamas, 2-l päeval ujumas, mängisime jalgpalli, joonistasime ja tegime vigursõitu, meid õpetasid noorsoopolitseinikud. Aga kõige rohkem meeldis mulle jalgrattamatk
Jõgisoole, sest sel päeval sai hästi
palju rattaga sõita ja seda ma armastan. Seal püüdsime ka kala.

Näkkas pärast 1,5 tunnist ootamist.
Laupäeva hommik algas vihma ja Oti otsimisega. See on üks
mäng, kus meile räägiti, kuidas
metsas käituda, kui oled eksinud.
Pärast oli maastikumäng mööda
Saue linna. Sadas küll paduvihma
ja me kõik saime läbimärjaks, kuid
punktid leidsime üles ja saime autasuks kommikotid. Õhtupoolikul
läksime Saue lähedale matkale.
Matk oli raske, sest pidime kõik
varustuse kaasa vedama. Mul oli
seljakott ja magamiskott ja telk ja
veepudel ja veel igasugu asju.
Ma mõtlesin vahepeal, et ei
jõuagi pärale, aga siis ütles Anneli järsku, et olemegi kohal. Panime telgid üles ja keetsime makarone. Makaronidega juhtus väike
õnnetus, nimelt läks pott ümber ja
osa makarone kukkus välja. Aga
need maitsesid sellegipoolest väga
hästi. Õhtul istusime hästi kaua
ümber lõkke ja ajasime juttu. Pärast telgis rääkisime veel Joonase-

Saue Linnalaager tegutses sel aastal kahes vahetuses. Esimene vahetus algas 4. augustil ja kestis seitse päeva. Täpselt samuti kestis seitse päeva ka kõnesolnud teine vahetus.
ga õudusjutte tulnukatest.
Pühapäeval oli mul üsna kahju, et laager otsa lõppes. Igal juhul tahan ma järgmisel aastal uuesti linnalaagrisse minna.
9-aastase Märt Seimanni jutu
kirjutas üles Anneli Ritsing

PS! Linnalaagri pilte saab vaadata
Saue linna kodulehelt www.saue.ee
Täname kõiki, kes aitasid kaasa linnalaagri õnnestumisele ja loodame
kohtuda järgmisel aastal uuesti.
Saue Linna Lastekaitse Ühing

Matk Alpidesse oli muljeterohke
Viis Saue linna poissi veetis suvelõpu Itaalias. 09.augustist kuni
23. augustini toimus mägimatk Alpidesse. Koos tõusime mäetippu
Piramide Vincenti, mille kõrgus on
4215 meetrit ja kolm meie hulgast
veetsid ühe öö enne seda lähedal
oleva mäe tippu ehitatud mägionnis. Selle mäe nimi on Balmenhorn
Cristo delle vette, kõrgusega 4167
meetrit.
Alustasime oma matka viperusteta Saue Noortekeskuse eest.
Sõitsime läbi Läti, Leedu, Poola,
Slovakkia, Austria kuni jõudsime
Itaaliasse. Mägedesse tõus algas
tõstukisõiduga 2000 meetri kõrgu-

sele. Sealt edasi võtsime kotid selga ja hakkasime esimesse baaslaagrisse 3500 meetri kõrgusele
kõndima.
Kõige hirmsam kogu matka juures oli terve öö kestev torm. Välgust
lõi taevas 5 sekundiks valgeks, tuul
oli nii kõva, et telgid pidid lendu
minema. Sadas paduvihma, õnneks
jäid magamiskotid enam-vähem
kuivaks. Matkasaapad hõõrusid, selle pärast veetsin terve päeva baaslaagris, kui teised mägionni läksid.
Kõiki meeskonnaliikmeid vaevasid
õhurõhust ja hõredast õhust tingitud
peavalud, samuti palavik. Kohati oli
liikuda väga raske, sest pilved olid

hästi madalal ja rada ei olnud näha.
Liikusime telkide suunas, kuid pilved varjasid need mõnikord ära.
Nähtavus enda ette oli vaevalt 5
meetrit.
3500 meetri kõrgusel tekkis
tunne, et rohkem ei suuda, läheme
alla tagasi. Kogu tee kuni kuruni
liikusime köies, sest kahel pool
rada olid mitmekümne meetri sügavused jäälõhed. Mõnikord pidi
neist üle hüppama või kasutama
lumesildasid. 4100 meetri kõrgusel mäekurul sai meie kaheks grupiks jagunenud meeskond jälle
kokku . Sinna jõudes ja viimaseid
jõuvarusid kokku võttes vallutasi-

me tipu Piramide Vincent. Alla
jõudes olime siiski väga rahul, et
suutsime lõpuni vastu pidada.
Suur tänu sponsoritele Vello
Keerdojale, Saue Kaubakeskusele, Saue Linnavalitsusele ja matkavarustuse tootjale Matrix‘ile,
tänu kellele see reis teoks sai. Meie
eriline tänu kuulub Üllar Põld‘ile,
kes on meid 5 aastat õpetanud ja
oli mägimatka grupijuht.
“Saue Seikluse” poiste nimel
Riho Ritsing

Keilas Teabe- ja Nõustamiskeskus
aitab teha ka eluvalikuid

MTÜ “Toetus” avas Keilas Lääne-Harjumaa Teabe- ja Nõustamiskeskuse. Keskuse eesmärgiks
on võimaldada Lääne- Harjumaa
noortele teavet nii edasiõppimise
kui ka vaba aja sisustamise kohta.
Keskuse raames toimub noorte
nõustamine kutsevaliku ja karjääri planeerimise küsimustes ning
noorte teavitamine ja nõustamine
mõnuainete tarvitamise kahjulikkusest.
Mittetulundusühing “Toetus”

on Keilas tegutsenud 10 aastat
Lääne-Harjumaa psühholoogilise
nõustamise keskusena, eesmärgiga abistada inimesi psühholoogiliste probleemidega toimetulekul.
Ühe olulise osana tööst on abistatud noori igapäevaelu muredele
lahenduste leidmisel, viidud läbi
kutsesobivusteste ja karjäärinõustamist. Võimalik on teha isiksuse
ja võimete teste ning erinevaid lühiküsimustikke.
Arenev ühiskond oma paljude

võimalustega nõuab noorelt varajasi tähtsaid valikuid kooli- ja karjääri osas. Vastloodud keskuse
ülesandeks on noori selle valiku
tegemisel aidata. Keskuses on tegevad psühholoogid, koordinaatorid, assistent ja infotöötaja, vajadusel eriettevalmistusega nõustajad. Teemakohaseid loenguid peavad lektorid Aidsiennetuskeskusest, Wismari haiglast ning Eesti
Seksuoloogide Ühingust.
Teabe- ja Nõustamiskeskus

asub Keilas Keskväljak 15,
Internetipunkti vastas. Külastajaid
ootame kolmapäevast reedeni
15.00 – 18.00 ja laupäeval 10.00
– 14.00 Infot saab küsida ka telefonil 60 44 888 või maili teel
teave@hot.ee
Kes otsib, see leiab. Kes küsib, sellele vastatakse!
Mari Reha
psühholoog
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Naabrivalve - mis see on?
Naabrivalve on tegevus, mille
käigus ühe elumaja või elamute
piirkonna elanikud peavad üksteisega kokkulepitult oma naabruskonnal silma peal. Silmahakanud korrarikkumistest või
kahtlustäratavatest juhtumitest
teatatakse politseile või turvafirmale, kes oskab vastavalt laekunud teatele kiirelt tegutseda.
Korrarikkumiste ennetamiseks ja
oma elupiirkonna turvalisemaks
muutmiseks saavad naabrivalves
osalejad teha ettepanekuid majaomanikele, korteriühistu juhtidele ja kohalikule omavalitsusele. Naabrivalve edu aluseks on
koostöö ja infovahetus majaelanike, majaomanike, kohaliku
omavalitsuse ja politsei vahel.
Elades suures korterelamus,
kus sa tunned oma naabreid ja
suhtled nendega, saad sa olla
kindel, et häda korral on sul võimalik neilt abi saada. Kodust
lahkudes saad sa tuttavaid naabreid paluda, et nad jälgiksid sinu
korterit, et seal ei toimuks midagi kahtlast. Pikemaks ajaks kodust lahkudes saad naabreid paluda tühjendada oma postkasti,
et möödakäija ei saaks aimu, et
sind pole pikalt kodus.
Samuti saad sa naabrivalve
käigus abi oma auto või jalgratta valvamiseks majahoovis. Kui
sinu enda akna all ei ole autole
ruumi, saad sa olla kindel, et elamu teises otsas on tuttav inimene, kes sinu autot jälgib.

Naabrite tundmine soodustab
turvalisuse tõusu
Naabrite üksteise tundmine
suurendab majaelanike hulgas
niiöelda sotsiaalset kontrolli –
kui kõik on kõigile tuttavad, on
inimesel teiste ees rohkem häbi
midagi halba teha. Ilmselt käituvad ka noorukid ja lapsed paremini, kui nad teavad, et nende
pere ja vanemad on teistele teada. Nähes või kuuldes toimepandavat korrarikkumist, saad
sina ise või sinu naaber koheselt
politseisse helistada ja ennetada
raskete tagajärgede tekkimist.
Kui sa ise saabud koju hilja, kuid
sinu naaber on kodus pidevalt
või tuleb varem, saab ta sinu
korterisse või autosse sissemurdmisest politseile palju varem
märku anda, mis suurendab ka
varaste tabamise tõenäosust.
Naabrivalve olemasolul on politseil teada ka kontaktinimesed,
kellega ta saab aegajalt informatsiooni vahetada naabruskonnas
toimuvast. Naabrid, kes oma
kodu ümbruses on teinud tähelepanekuid korrarikkumiste kohta, teavad ka politseile soovitada, millal tulla patrullima ja kas
kedagi kahtlast on piirkonnas
märgatud. Nii saab politsei paremini oma tööd planeerida ja
turvalisus suureneb.
Suheldes oma naabruskonnas elavate inimestega tekib
kindlasti palju häid mõtteid ja
ideid, kuidas trepikodasid ja

mänguväljakuid, autoparklaid
või keldreid turvalisemaks muuta. Kui ühe inimese hea ideega
ühineb terve naabruskond, on
selle mõtte kandepind palju
laiem ja idee rakendaminegi
lihtsam. Suurt inimrühma võtab
kuulda korteriühistu esimees,
majaomanik ja kohalik omavalitsuse esindaja. Naabrivalve
mõtte tutvustamiseks ja rakendamiseks on loodud mittetulundusühing EESTINAABRIVALVE. Ühingu eesmärk on
aktiivselt kaasata inimesi turvalise kodu ja naabruskonna loomisesse. Ühing jagab huvilistele teadmisi ja koolitust, et me
oskaksime iseendas leida jõudu
ja oskust kurjade tegude ennetamiseks. Eesti Naabrivalve on
ühine infovahetuskoht kõigile,
kes soovivad naabrivalveliikumisega tegeleda ja selles vallas
midagi saavutada. Meie ühise
esindajana on Eesti Naabrivalve kaalukas koostööpartner riigi- ja kohalike omavalitsuste
asutustele, politseile ning turvamise, kindlustuste ja lukkudega
tegelevatele äriettevõtetele.
Kuidas alustada?
Teadvustage, et järgmine
ohver võite olla Teie ise! Alguseks peab olema naeratus ja tervitus “Tere naaber!”. Naabrivalve toimib efektiivselt ainult
naabritevahelises koostöös.
Loodavas piirkonnas peab olema 1-3 aktiivset inimest, kes

tahavad ja leiavad aega Naabrivalve projekti käivitamise ja käigus hoidmisega tegeleda. Kogunege koosolekule ja arutage
naabritega, kas kuritegevus Teie
naabruskonnas on probleem?
Kui jah, siis kas on otstarbekas
alustada kuritegevuse tõkestamiseks naabrivalve projektiga?
Võtke ühendust politseiga ja
uurige, mis laadi kuritegusid on
Teie naabruskonnas toime pandud, et saaksite suunata oma tähelepanu just sinna. Võtke ühendust Naabrivalve esindajatega,
kellelt saab juhtnööre ning vajalikke dokumente projekti edukaks käivitamiseks. Koostage
Naabrivalves osalejate nimekiri
koos kontaktandmetega ning
andke see kõigile naabrivalves
osalejatele, samuti politseile.
Sauel loodi esimene naabrivalve piirkond eelmise aasta lõpus. Kui mõnel Saue elanikul on
tahtmist ja pealehakkamist, siis nii
Tammiku Naabrivalve sektori vanem Jaago Männiste kui ka MTÜ
Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik on lahkelt nõus
nõu ja jõuga abiks olema uue piirkonna loomisel. Lisainfo koduleheküljelt www.naabrivalve.ee ja
e-post info@naabrivalve.ee.
Jaago Männiste
Tammiku Naabrivalve
sektori vanem
052 55557
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
05 136 630

Külla tuleb Eesti Olümpiakomitee president
Saue juubelipidustustele paneb
sportliku punkti 30. augustil
Saue Gümnaasiumi spordiklubi
korraldatav Saue 10. aastapäeva
ööjooks. Jooksu start antakse 30.
augustil Saue Gümnaasiumi juurest. Ürituse aukülaline on Eesti
Olümpiakomitee president Mart
Siimann. Ööjooksu peakorraldaja Koolispordiklubi Saue president Enla Odamus ütles, et
Ööjooksule registreerimine toi-

mub 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.
Võistluse 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. Meened ja üllatusauhinnad on välja pannud Eesti Olümpiakomitee, kohalikud ettevõtted nagu AS Sami, kes annetab

temalt on 5 paari käimiskeppe.
Auhindu annavad samuti AS
Paulig Baltic, jõusaal Energy
Club, AS Morelia, AS Arco
Transportgrupp, Cafe Rosemarie,
Saue ujula ja Saue Linnavalitsus. Jääb loota vaid ilmataadi
heatahtlikkusele.
Juhan Hindov
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Saue Muusikakooli
noored Pärnus külas

Saue Muusikakooli ansambli Jazz - Beat liikmed esinemistuhinas Pärnu publikule linna keskpargi ääres asuvas Jazz kohviku terrassil.
18. – 23. augustini oli Saue jazzbänd külas Pärnu Muusikakooli
ansamblil. Ürituse eesmärgiks oli
saada uusi koosmängu ning esinemise kogemusi.
Meie päevad algasid ühisproovidega, lõuna ajal olid workshopid
erinevate tuntud eesti muusikutega ning peale seda jätkusid proovid. Olid ju tulemas kaks kontserti, kus pidime üles astuma kohapeal õpitud kavaga. Proovid toimusid Pärnu uues kontserdimajas,
kus asub kohalik muusikakool.
Kokku võttis laagrist osa 16 noort
ning 7 tuntud muusikut (s.h. Iljo
Toming, klahvimängija Themuri
Sulamanidze, trummar Eno
Kollom, basskitarrist Mihkel
Mälgand ning Pärnu pop-jazz osakonna eestvedaja ja kitarriõpetaja
Marek Talts).
Kahel õhtul astusime üles Pärnu Jazz Cafe terrassil. See oli väga
huvitav ja armas koht otse Lydia
Koidula pargi kõrval. Kohalike
ning turistide vastuvõtt oli soe: nii
kohviku õu kui ka selle ümbrus oli
rahvast täis. Muusika küttis kired
üles, feeling tõusis taevani nii, et
ka bussipeatuses seisvad inimesed
hakkasid tänaval tantsu lööma.
Selline kaasaelamine mõistagi tiivustab muusikuid oma oskusi
veelgi täiustama.
Nädal täis muusikat oli toredaks suvevaheaja lõpuks. Aitäh
Pärnu Eliisabeti Koolile, pillipood
“Muusikule”, Pärnu Muusikakoolile ja kõikidele toredatele muusi-

kutele, kes viitsisid meid Pärnusse harima tulla!
Grete Soosalu
Tähelepanu!
Saue Muusikakooli
õppeaasta avaaktus
toimub
2. septembril kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Head õppeaasta algust
soovides,
Saue Muusikakooli
õpetajad.

30. august 2003

Vaba aja veetmise võimalused
Saue linnas 2003/2004 õa
Kutsume kõiki lapsi, noori ja lapsevanemaid
5. septembril 2003 kell 17.00-19.00 Saue Gümnaasiumi aulasse.
*Infot jagavad
1. Saue Huvikeskus
2. Saue Noortekeskus
3. Saue Gümnaasium
4. Saue Muusikakool
5. Saue Lasteaed Midrimaa
6. Saue Linnavalitsuse lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
*Toimub ringidesse registreerimine ja kohtumine juhendajatega.
*19.00-22.00 kooliaasta alguse disko
Algaval sügisel Saue Huvikeskuses:
Täiskasvanutele ( okt.)
Õpilastele (sept.)
1. Tarbekunstiring
1. Showansambel Lainela 7-18a
2. Keraamikaring
2. Keraamikaring 10-18a
3. Lilleseade kursus
3. Tarbekunstiring 7-18a
4. Fotograafiaring
4. Lilleseade 7-18a
5. Saue Naiskoor
5. Lennumudelid 10-18a
6. Rahvatantsurühmah:
6. Rendžu ja kabe 7-18a
Saue Simmajad
7. Fotograafia
Saue Kägara
8. Pikapäevaring 7a
7. Kapell Saue Kägara
9. Algklasside spordiring
10.Tütarlaste korvpall alates 12-14a, 15-18a 8. Kodulooklubi
9. Inglise keele klubi
11. Poiste korvpall 10-15a, 15-18a
10. Country-line dance
12.Võrkpall
13.Kergejõustik 10-18a
14.Tennis 7-18a
15.Poks 10-18a
16.Ujumine
17.Orienteerumine 7-18a
18.Karate 7-18a
19.Võistlustants 7-10a
20.Hoki
*B-kategooria autojuhikursused
Algavad 9. septembril k.a. kell 18.00 Saue koolis ruumis 310
Info 05027993
* Lilleseade kursus alates 16. septembrist teisipäeviti kella 18.00-st
Saue Käsitöökeskuses
*Country-line tantsukursused alates septembrist pühapäeviti.
Juhendaja Kaie Seger
Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses E, K kell 11.00-15.00
T, N kell 15.00-18.00
Saue Gümnaasiumis ruum 124.
Telefonid 659 5009 ja 052 34 339

SAUE KÕLAKOJA TOETAJAD (Kronoloogilises järjekorras)
Eraisikud:
Silvi Pärn
Andres Noormägi
Kaido Kaljusaar
Jaan Moks
Endo Hõbesalu
Miralda Pukk
Nadežda Bodrenkova
Vello Toomik
Marika Rako
Mati Allas
Perekond Pikkor
Karl ja Irja Sooväli
Kätlin ja Marco Pals
Elfrida Gross
Tiina Vainrauh
Helen Parmas
Bo ja Pille Henrikson
Reet ja Ants Allik

Peeter Gross
Jaanus Gross
Milvi Moks
Helve Rekand
perekond Käpa
Rainer Sternfeld
Uuto Jugala
Peeter Luik
Leili Laanepõld
Priit Põldmäe
Daniel Märtmaa
Jaan Suder
Ettevõtted:
Arco Trans AS
Pesmel eesti AS
Sivi Trans OÜ
Morelia AS - Saue
Kaubakeskus
Saumer OÜ

Samesti Metall OÜ
AS Paulig Baltic
AS Merko Laod
Expofoto TG OÜ
Hansabuss AS
OÜ Ehori
Metsatehnika AS
Autokatte OÜ
Erato OÜ
Tekelson OÜ
Pensionäride klubi Tammetõru
Sami AS
Northland Eesti OÜ
Toode AS
Falck Eesti AS
Saue mõis – Hiteh Kinnisvara OÜ
Saue jõusaal – Energy Club OÜ
Saue Mööblihall – Viigardi OÜ
Saue apteek - Capsella OÜ

Noorteorganisatsioon ELO
STV Kaup OÜ
Samesti Metall OÜ
Saue turg – Harjumaa
Kaubahoov OÜ
Sami AS
Cafe Rosmari – OÜ Carwide
Endoore OÜ
Elves OÜ
Paulig Baltic AS
MINI-MAKSI OÜ
Eesti Ühispank
OÜ Ploomid
OÜ Süvarand
OÜ Saue Hambaravi
Kogusumma 149 359.85
(seisuga 19.08.2003)
Täname toetajaid!
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Tähelepanu!
Saue Gümnaasiumi
1. septembri aktused
1 ja 12 klass
2-9 klass
10-11 klass

12.00 aulas
10.00 võimlas
11.00 aulas

Saue linna õpilasbuss
alustab tööd alates
2. septembrist
Marsruut ja väljumisajad:
Kiviloo tn
7:48
Tammelehe tn
7:50
Tõkke tn
7:52
Tammetõru tn
7:53
V-Keila mnt I
7:54
V-Keila mnt II 7:56
V-Keila mnt III 7:57

Tähelepanu!
Vanavara laat Saue
tammikus jaanitule platsil
toimub pühapäeval,
7. septembril 2003
Kohal on kaupmehed kogu
Eestist!
Info tel 056 650 396
Kohtumiseni laadal!
HEAD ENDISED JA
TULEVASED
KLIENDID
TARMO TÕLLI
KULLASEPATÖÖD
ON JÄLLE AVATUD
ENDISEL AADRESSI
PÄRNASALU 11
N 14.00 – 018.00
L 11.00 – 14.00
Info 056 503 375
KOHTUMISENI

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
September 2003
Huviringid
Esmaspäev 10.00 Naisansambel RUKKILILL
H.Matvei
14.00 Soome keel (alates 6.okt.)
S.Mägi
Teisipäev
7.15 Võimlemine + ujumine
E.Odamus
14.00 Inglise keel
J.Tepandi
Kolmapäev 9.30 Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus
18.00 Tantsurühm VOKIRATAS
E.Kalbus
Neljapäev

Reede
Üritused
3.september

7.15
9.30
15.00
17.00
9.30

Võimlemine + ujumine
E.Odamus
Jututuba
Saksa keel
J.Tepandi
Käsitööklubi (alates 18.sept.)
Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus

14.00

Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika, tervis ja
parem elukvaliteet. Lektor Marius Kuningas
5.september 10.45 Jalutuskäik kaunimatesse koduaedadesse
8.september 11 – 15 Marati pesu ja trikotaaži müük
10.september 15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
17.september 14.00 Veel on aeg korjata ravimtaimi.
Lektor dr Silvi Mänd
26.september 16.00 Pensionäride klubi TAMMETÕRU

30.august 2003

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
Otsime lapsehoidjat
1 aastasele poisslapsele.
Lapsehoidja soovitud vanus
võiks alata 30. eluaastast.
Palume ühendust võtta
telefonil 056 45 60 80 või
6 596 188.

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

Anda rendile Sauel lao-ja
tootmispinda.
Info tööp. 10.00 - 16.00
tel.: 051 25 557
Eritellimusmööblit valmistav
ettevõtte Keilas võtab tööle
MÖÖBLITISLERI.
Info 678 18 62, 050 74 805,
052 15 908.

Plekk- ja kivikatuste paigaldamine,
soojustamistööd,
puusepa tööd.
Töö kiire ja korralik
LLK Katused OÜ,
Palgi 10, Saue, Tel 640 3446, Faks 640 3453,
e-post:llk@llkkatused.ee

Soovid osta vankrit, hälli,
turvatooli?
Vōi hoopis rōivaist, kōrinaist
sa hoolid?
Ja soovid saada hinnaüllatusi?
Sea sammud kauplusesse
MemmeMusi !
Keilas, Jaama tn 6
www.hot.ee/kplmemme/
soodsaimalt talvekombe ja
lasteaiarōivad
Üürin 1-toalise või 2-toalise
korteri Sauel või Laagris.
tel:156561448,wellness@hot.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.

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

Vesiaeroobika!
Saue ujulas E,K kell 18.30
Alustame 8. septembril 2003
Tunnid ka Laagris ja Keilas
(ka hommikuti)
Treener Kaisa Lindus
Küsi lisainfot tel 051 44 074

Võistlustantsuklubi Step
tantsijad ja õpetajad
tervitavad oma tulevasi Saue
klubikaaslasi. Soovime
rõõmurohket hooaega
õpetajatele. Ootame
sportlikke lapsi
pühapäevastesse trennidesse.
Info: 05112734
Raamatupidamisteenus
firmadele 05042166

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

