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Saue linn tähistas 86. iseseisvuspäeva
väärikalt ja uuenduslikult
Sauel toimus Eesti vabariigi
aastapäeva puhul kolm kogu
linnarahvale suunatud üritust,
millest aktus-kontsert ja kontsert-jumalateenistus on Sauele
juba traditsioonilised, esmakordselt aga korraldas Kaitseliidu Saue kompanii piduliku
jalutuskäigu oma kodulinnas.
23. veebruari õhtul kogunes
üle 200 sauelase gümnaasiumisse, küllap peamiselt selleks, et
kuulata maailmakuulsat Ellerheina tütarlaste koori. Aktuse avasid hümni võimsa esitusega Ellerheina tüdrukud ja Saue poistekoor üheskoos. Volikogu esimees Ero Liivik alustas oma pidupäevakõnet selliselt: Oleme
täna siia kokku tulnud, et tähistada meie kodumaa 86. sünnipäeva. 24. veebruar on iga eestlase
ja meie rahva sõbra jaoks väga
eriline ja armas kuupäev. Seda
päeva tähistati ka siis, kui viiekümnel punasel aastal ähvardas
võõrvõim karistada selle eest nii
Siberisse saatmise, vangi pistmise või mõne muu leidlikult piinava vahendiga. Võõrvõim tahtis alla suruda meie vabadusaate,
jätta meid ilma meie oma riigist,
riigitundest  et eestlane peaks
end orvuks, kodutuks lapseks,
kes on sunnitud peavarju ja toidupoolist otsima võõra käest, elama võõra armust. Ometi ei läinud
see nii  selle kinnituseks on ka
meie tänane kokkutulemine.
Ero Liivik tuletas meelde
2004. aasta Eesti iseseisvusega
seotud tähtpäevi: Austatud kuu-

lajad  tahan teile meenutada, et
käesolev aasta on väga rikas ajalooliste tähtpäevade poolest. Eelkõige meenutavad need traagilisi tähtpäevi, mis seostuvad 1944.
aasta sõjasündmustega. 60 aastat
möödub lahingutest Sinimägedes, Auveres ja Pupastveres,
Meerapalu ja Mehikoorma dessandist,
sõjategevusest
Tannenbergi liinil. Mustade
päevadena on ajalukku jäänud ka
Narva ja Tallinna pommitamine.
Eraldi märgiksin ära Eesti Rahvuskomitee loomise ja tegevusega seotud tähtpäevi. Tähistame ka
kahe suurküüditamise ja
Molotov-Ribbentropi salaleppe
aastapäevi. Kõik need tähtpäevad
annavad tunnistust eestlase vankumatust meelest, alistumatuse
vaimust, vastupanu tahtest. Usun,
et käesoleva aasta aitab helgemaks ja pidulikumaks muuta Eesti lipu 120. aastapäev  tähistame ju tänavust kui lipuaastat.
Ellerhein kinkis sauelastele
kauni kontserdi
Sauel elab praegu paarkümmend vabadusvõitlejat ja ligi 80
represseeritut ehk siis Rukkilille
märgi omanikku. Kõik nad olid
aktusele kutsutud ja enamus neist
ka kohal. Samal päeval sai
sauelasest vabadusvõitleja Heino-Eugeni Reigo meie presidendilt kätte Kotkaristi IV klassi teenetemärgi, mille puhul õnnitlesid
teda ka linnapea Jaan Moks ja
volikogu esimees Ero Liivik.
Aktusel anti üle Saue linna 2004.
aasta teenetemärgid, mille kava-

lerideks said Anne Teetamm
Saue lasteaia arendamise eest,
Henn Vaher ettevõtluse arendamise eest, Marika Õispuu sotsiaaltöö arendamise eest ning
Sirje Luberg kultuurielu arendamise eest Saue linnas.
Kustumatu mulje ja elamuse
pakkus värskelt Grammiga auhinnatud Ellerhein Eesti koorimuusika kavaga. Koori juht TiiaEster Loitme sõnul esitas koor
muusikat, mida välisriikides kõige rohkem oodatakse. Suurepärast kontserti ilmestasid Loitme
värvikad meenutused Grammide
üleandmise üritusest. Kontserdi
lõpul üllatas Tiia-Ester Loitme
aga kuulajaid sellega, et teatas Ellerheina kingitusest Saue rahvale  nende kontsert on tasuta.
Saue rahva poolt suurim tänu aas-

tapäeva kingi eest.
24. veebruaril toimus Sauel
esmakordne kaitseliitlaste pidulik jalutuskäik Tallinnast kaitsejõudude paraadilt tulnud paarikümne mehe ja kahe autoga. Jalutuskäik algas ja lõppes Saue
kompanii asukohas Ladva tänaval, läbis põlise Pärnasalu allee,
möödus Tule tänaval asuvast linnavalitsusest, kus vabatahtlikke
tervitasid linnajuhid Moks ja Liivik, ning suundusid raudteeäärset Kuuseheki tänavat mööda
Ladva tänavale tagasi. Samal
päeval toimus Saue Vabakirikus
kontsert-jumalateenistus, pärast
mida asetati pärg kiriku juures
asuva vabadusvõitlejate mälestusmärgi jalamile.
Aili Mölder

Volikogu esimees Ero Liivik ja linnapea Jaan Moks koos Saue
teenetemärgi värskete kavaleride Sirje Lubergi (vasakult),
Anne Teetammi, Henn Vaheri ja Marika Õispuuga.

Meeleolukat ja südamlikku naistepäeva!
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UUDISED

Toimetaja veerg
Muutumine
Tallinna kohta räägitakse legendi Ülemiste Vanakesest, kes ähvardustes linna veevoogude
maa pealt pühkida hetkel, kui see valmis saab.
Võib-olla oht saada üle ujutatud tiivustabki
pealinna linnavalitsust aina uusi ja uusi munitsipaalmaju ehitama, et linn kunagi valmis ei
saaks. Rääkimata kümnetest muudest eraettevõtjate arendusprojektidest nagu Viru väljaku
täisehitamine jm. Sauel pole vähemasti legendi järgi karta, et näiteks kuri vaim Tõdva jõest
paiskaks oma veed Saue peale siis, kui see ühel
päeval valmis saab. Tegelikult selline võimalus kurja kinnisvara vihkava vaimu olemasolu
korral võiks ju olla, sest linna territoorium on
kitsuke - vaid 4.41 ruutkilomeetrit pärast piiri
korrigeerimist ja Saue vallalt maa juurdesaamist. Mõni mees ju vähemasti kuluaarides väitnud, et Saue on valmis. Tegelikult tuleb Sauel
väga hästi läbi mõelda, mida olemasoleva maaga peale hakata, kuidas seda kasutada nii, et
linn kunagi valmis ei saaks.
Vahepealne vägikaika vedu Saue planeerimisel järelevalvet tegevate ametkondadega on
ka hea tahte vaimus lahendatud ja Saue linn
areneb. Loodetavasti pole kaugel aeg kui Kadaka elamupiirkonnas peetakse soolaleiva pidusid. Mõned teised maaomanikudki on pärast
aastast väitlemist taibanud, et linnajuhid soovivad mitte neid pitsitada, vaid tahavad linna
arendada, kuid teha seda seaduskuulekalt. Loodetavasti ka enamus sauelasi mõistab seda. Linn
püüdleb selle poole, et meil oleks optimaalselt
puhkealasid ja sportimise võimalusi, meie lapsed peavad aga lasteaia koha saame ja koolis
peab olema lahedalt ruumi teadmiste omandamiseks. Sportimise edendamiseks oli antud lubadus teha jalgpalli staadion. Sümpaatne ja ka
loogiline koht selleks oleks olnud loolimaja
juures. Maaomanike soovimatus kompromissidele minna võttis selle võimaluse. Nagu tänasest lehest saate lugeda, tuleb jalgpallistaadion, kuid mitte koolimaja juurde. Koos staadioni ehitusega tulevad ka tenniseplatsid. Meil
on hea meel, et linna püüdlusi on nõus toetama
ka sporti toetavad eraettevõtjad.
Lasetaia kohtade tagamine meie linna elanikele on linnavalitsuse seadusejärgne kohustus. Selle võimaluse suudame loodetavasti Saue
linna noortele peredele tagada selle aasta lõpuks. Paari nädala pärast on kahe eraldiasetseva rühmamajaga ja neid ühendava galeriiga lasteaia juurdeehituse projekt kaante vahel ja läheb riigihankeks lahti. Tehes siinkohal väikese
mõttekäänaku sooviga minna teisele teemale
ütlen, et mõnes mõttes teeme seda soovis, et
võimalikult vähem oleks Saue linnas niisuguseid juhtumeid, mida Merle Karusoo lavastatud Eesti elust võetud teatritükis mõne aja eest
Saue kirikus vaatasime. Etendus Eestisse sündinud on jõhkes reaalsus neist lastest, kes elavad lastekodus. Sellest etendusest on retsensioon tänases saue Sõnas. Kaks rida tahan aga
sellest nukrast teemast ajendatuna siia lisada.
Õigemini see on palve Saue Linna Lastekaitse
Ühingu esinaise Anneli Ritsingult: mõelgem,
head inimesed, kas meist keegi ei tahaks kasupere tänuväärset rolli enda kanda võtta (vt ka
lk 6). Haibal elab ka Saue lapsi.
Juhan Hindov
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Elektriraudteel tulevad soodustused
märtsi lõpul

Märtsi lõpust maksab õpilastele ning pensionäridele pilet kõigis elektrirongides 8 krooni.
Alates 28. märtsist korrigeeritakse ka elektrirongide sõiduplaani. Suuremad muudatused
puudutavad elektrirongides pileti ostmisel antavaid soodustusi. Kehtima hakkavad soodustused õpilastele ja pensionäridele. Õpilaspileti/
üliõpilaspileti või pensionitunnistuse esitamisel maksab ühe korra pilet kõigis elektrirongides 8 krooni sõltumata läbitava vahemaa pikkusest. Seoses sellega ei ole alates märtsi lõpust elektrirongide sõiduplaanis enam soodusronge ning alates 28. märtsist ei kehti ka 6-kroonised sooduspiletid. Palume reisijatel varem

valmis ostetud 6-kroonised piletid ära kasutada enne 28. märtsi. Muudatused sõiduplaanis
on väga minimaalsed ning on tehtud eesmärgiga viia sõidugraafik enam vastavusse reisijate voogudega. Sõiduplaan kehtib 28. märtsist kuni 29. maini. Kuivõrd 30. maist algab
uus raudtee infrastruktuuri jaotusperiood, siis
tehakse mai lõpus muudatusi ka elektrirongide sõiduplaanis.
Kuldar Väärsi
Kommunikatsioonijuht
Elektriraudtee AS

Üle 65 aastased ka edaspidi Tallinna
ühistranspordis tasuta

Üle 65 aastased sauelased saavad ka edaspidi sõita Tallinna ühistranspordivahendites tasuta. Alla
65 aastased, kes vajavad perioodikaarti, peavad endale muretsema ID-kaardi, et säiliks senine
hind.

Sauel tuleb taas linnalaager

2004. aasta suvel korraldavad Saue Linnavalitsus ja Saue Linna Lastekaitse Ühing järjekordse linnalaagri. Linnalaager on sel aastal
kolmes vahetuses, vahetuste ajad on alljärgnevad:
26. juuli  1. august ja 2 august  8. august:
neisse on oodatud lapsed vanuses 7-10 eluaastat (1.- 4. klass);

9. august - 15. august: lapsed vanuses 911 eluaastat (3.-5. klass).
Täpsem info ja registreerimine 03. maini
2004 telefonidel 6790 196, 5292820 Anneli või
e-mailil anneli@saue.ee
Saue Sõna

Käes on tulude deklareerimise aeg

Aasta algusest töötavad Maksu- ja Tolliamet
ühisametina ja seniste kohalike maksuametite
baasil moodustati neli Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskust - Põhja, Lõuna, Ida
ning Lääne maksukeskused. Maksumaksjaid
teenindavad maksukeskuste teenindusbürood,
mis asuvad kõik endiste Maksuameti kohalike
asutuste ruumides.
Maksumaksjatele tähendab aga aasta algus

endiselt, et tarvis on deklareerida eelmise, 2003.
aasta tulud. Põhja maksukeskuse füüsiliste isikute teenindusosakonnaga on asi korraldatud nii, et Saue Linnavalitsuses toimub Maksuameti vastuvõtt 9., 16. ja 30.
märtsil kella 9 - 16.30 ja sauelased saavad oma
tulud lisaks e-maksuametile ka paberkandjal
deklareerida.
Saue Sõna

Ka Saue linna haridusasutusi puudutab
inimeste tulude deklareerimine

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et kõik haridusasutused peavad järgima koolituskulusid
käsitlevaid õigusakte - tulumaksuseadus (§-d 26
ja 57¹) ning rahandusministri 29.12.1999 määrus nr 120 (koos hilisemate muudatustega). Juhime tähelepanu sellele, et kui füüsiline isik on
tasunud riigi, valla või linna haridusasutusele, avalik-õiguslikule ülikoolile ja koolitusluba
omavale erakoolile tulumaksuseaduse §-s 26 nimetatud koolituskulusid, siis on haridusasutus
kohustatud edastama Maksu- ja Tolliametile informatsiooni koolituskulude tasumise kohta
deklaratsioonivormil INF3.
Maksumaksja nõudmisel on koolitusasutus kohustatud väljastama isikule ka tõendi koo-

lituskulude tasumise kohta. Maksumaksjatele
tõendi väljastamisest keeldumise või Maksu- ja
Tolliametile deklaratsiooni INF3 mitteesitamise
tõttu on maksumaksjatel raskendatud tuludeklaratsiooni täitmine. Samuti viibib seetõttu enammakstud maksusumma tagastamine maksumaksjatele. Deklaratsiooni INF3 esitamisel saab abi ja
nõu Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 1811 ning
Maksuameti kodulehelt rubriigist e-teenused >
Deklaratsioonid ja vormid > Informatsiooni esitamisega seotud deklaratsioonide vormid (INF)
Meeldivat koostööd soovides,
Maksu- ja Tolliamet

VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavolikogu võttis vastu Kadaka piirkonna
üldplaneeringu, muutis linnavalitsuse struktuuri
Saue Linnavolikogu 20. istung toimus 19. veebruaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue linna Kadaka piirkonna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
väljakuulutamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 100 (poolt 15,
erapooletu 1).
2. Saue Linnavolikogu 22.05.2003 otsuse nr
62 Saue linna ametiasutuste struktuuri ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine muutmine.
Otsustati reorganiseerida finantsist-raamatupidaja (vanemametnik) ametikoht raamatupidaja
(nooremametniku) ametikohaks alates 15. märtsist 2004.
Otsustati koondada majandus-ettevõtlusnõuniku ametikoht alates 01. aprillist 2004.

Otsustati vastu võtta otsus nr 101 (poolt 11,
erapooletud 4, 1 ei hääletanud).
3. Ülesande andmine revisjonikomisjonile.
Revisjonikomisjonil tuleb teostada linnavalitsuse 2003. aasta majandustegevuse revideerimine 08. aprilliks 2004.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 102.
4. Revisjoni teostamise tähtaja pikendamine.
Pikendati revisjoni teostamise tähtaega Saue
linna eelarvest rahastatud allasutuste ehitustegevuses 1996.-1999. a 2 kalendrikuu võrra.
Otsustati vastu võtta otsus nr 103 (poolt 11,
erapooletud 3, 2 ei hääletanud).
5. Info.
Linnapea Jaan Moks andis ülevaate linnaelu
probleemidest.
27. veebruaril on linnade päev, võime saata sin-

na kaks esindajat. Mind olete te valinud esindajaks linnade liidus. Keegi võiks veel osaleda.
OTSUSTATI toetada aseesimehe Matti Nappuse soovi osaleda linnade päeval.
Kostel Gerndorf  üldplaneeringu ja arengukava töögrupp koguneb esimesele istungile 02.
märtsil kell 17.00. Kellel on huvi ja on valmis
selles töögrupis töötama, palun kohale tulla.
Andres Pajula - ettepanek volikogu esimehele
analüüsida kogu volikogu tööd sellest aspektist lähtuvalt, palju me oleme vastu võtnud otsuseid ja määrusi Saue linna elanike heaks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu, kinnitas
alaeelarved ja arutas läbi sotsiaalküsimused
Linnavalitsuse kaheksas istung toimus 18.
veebruaril 2004 ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 47.
2. Kivipõllu tn 41/Tammelehe tn 8 maa ostueesõigusega erastamine, ostu-müügihinna
kustutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 48.
3. Tule tn 21, Kasesalu 2 ja 2a territooriumi
detailplaneeringu algatamine.
Linnavalitsusel tuleb sõlmida leping AS
Toode´ga detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise kohta.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 49.
4. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 50.
5. Erandkorras Saue lasteaia Midrimaa
osalustasu soodustuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 51.
6. Kooli toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 52.

7. Alaeelarvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 53.
8. Nõuete mahakandmine.
Kanti maha nõue linna korteri Koondise 3-26
vastu summas 70 827.55 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 54.
9. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 55.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu Segu
tänava maa munitsipaalomandisse taotlemine läbiarutamine.
Nõustuti eelnõuga ja otsustati suunata see volikogusse.
11. Info
11.1 Pärnasalu 36-2 ostueesõigusest.
Jekaterina Tikerpuu - Pärnasalu 36 kuulub kaasomandisse ja üheks kaasomanikuks on
linnavalitsus. Pärnasalu 36-2 omanik soovib
oma eluruumi ära müüa 230 000.- krooni eest.
Kuna kaasomanikel on ostueesõigus, siis soovib ostja linnavalitsuse seisukohta ostueesõiguse kasutamise küsimuses.

OTSUSTATI: linnavalitsus ei kasuta ostueesõigust, kuna müügihind on liiga kõrge.
11.2 Volikogu õiguskomisjoni poolt struktuurimuudatuse eelnõu kohta esitatud ettepaneku
läbiarutamine.
Jan Trei  16.02.2004 a õiguskomisjoni koosolekul arutati volikogule esitatud struktuurimuudatuste eelnõud ja tehti rida ettepanekuid.
Konkreetse ettepanekuna
lisati struktuurimuudatuste eelnõusse majandus-ettevõtlusnõuniku ametikoha koondamine.
Põhjendused lisatud.
OTSUSTATI: võtta ettepanek teadmiseks ja
aktsepteerida eelnõusse viidud parandust.
11.3 Haridus- ja sotsiaalvaldkonna aruannete
ärakuulamine.
OTSUSTATI: valdkonna juhtide aruanded ära
kuulata järgmisel linnavalitsuse istungil. Aruanne esitada ka kirjalikult linnavalitsuse istungi materjalide juurde.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas lepingud ja linnavalitsusele
saabunud arved, arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 9. istung toimus 25.veebruaril
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 56.
2. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 57.
3. Koolitoiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 58.
4. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 59.

5. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 9 493,50 krooni Merle
Karusoo lavastuse Eestisse sündinud läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 60.
6. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 61.
7. Annetatud raha üleandmine.
Haiba Lastekodule antakse üle 21.02.2004 annetatud raha 1035 krooni.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 62.
8. Info.
Jan Trei tutvustas haridusasutuste juhtide konkursi läbiviimise korda.
Eelnõu esitatakse järgmisele linnavalitsuse istungile.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Eestisse sündinud on hingeliigutust pakkuv
likus ja oskused, mida teatrikoolis ei õpetata.
Laste üleolek kannatustest ja
omaenda traagilisest saatusest,
millest nad pihivad, ei pannud mitte ainult kuulama, vaid ka kaasa
mõtlema. Etenduse kõrghetkeks
olnud nelja-aastase Reigo laul,
mida laulsin minagi 35 aastat tagasi, meenus mulle sõna-sõnalt.
Aga nii tugevat vaheaplausi, nagu
Reigo sai, vist ei mäletagi teatriskäimistest. Samas Reelika kuldkala episood ja kogu tema mäng andsid lootuse, et nägin esimest korda elus tulevase teatritähe esimest
sähvatust.

Haiba Lastekodu kasvandikud olid tasemega näitlejad koos
Humanitaarinstituud üliõpilastega.

21. veebruaril Saue kirikus etendunud Merle Karusoo lavastus
Eestisse sündinud kinnitas
värskendavalt kahte iidset tõde:
lapse suust pead sa tõde kuulma
ning mis hingest tehtud see hinge
läheb. Kes on kursis Merle Karusoo loominguga, see teab, et Karusoo teeb dokumentaalset dramaturgiat viljeledes juba pea veerand
sajandit teatrit elu enda ainetel.
Sõna otseses ja ehedas mõttes.
Karusoo on enda missiooniks võtnud publiku valgustamise teravatest sotsiaalsetest probleemidest,
püüdes äratada meid unisest ja leigest suhtumisest. Viimastes lavastustes narkomaaniasse ja aidsi
probleemidesse ning seekord siis
lastekodu lastesse.
Haiba lastest said õhtu staarid
Kui reklaamist lugesin, et Haiba lastekodu lapsed osalevad koos

Eesti Humanitaarinstituudi teatritudengitega, siis tekkis kartus, et
seekord paneb Karusoo küll puusse. Kartsin, et lapsed laval koos õppinud näitlejatega võivad tekitada
lavastust lõhkuva kontrasti lavakogemuste ja nende puudumise vahel. Kui aru sain, et lastekodu lapsed hakkavad rääkima iseenda
elust, siis käis küll jõnks läbi, et
vaatajad saavad elukogemuse, aga
mitte teatrielamuse. Kuid see hirm
osutus asjatuks. Esimesest ujedusest üle saanud lapsed tõusid õhtu
tähtedeks. Mida rohkem lapsed laval viibisid, seda enam nad oma
mänguga esile kerkisid. Kuni lõpuks ületasid oma värskuse ja ehedusega professionaalsuse taseme.
Tehniliselt võiks muidugi öelda, et
laste diktsioon pole koolitatud ja
kehaliigutused on veidi nurgelised.
Aga selliselt norijale tahaks öelda,
et Haiba lastekodu lastel on suut-

Merle Karusoo õpetab
täiskasvanuid laste abiga
Merle Karusoo ei ole mitte
ainult väga hea lavastaja, vaid ka
ideaalne pedagoog ja psühholoog,
sest lavastuse eesmärk oli ju eesti
teatrielus enneolematu. Panna
publik aru saama lastekodu laste
saatusest sel moel, et lapsed mängivad laval iseennast kõrgel kunstilisel tasemel. Ning seekord väärtustas kunstilist taset laste üleolek
läbielatud raskustest. Elus on ikka
nii, et mis ei tapa, teeb tugevaks.
Ja need lapsed on kannatanud nii
palju, et kui mõni teine näitleja
oleks tundnud sama palju valu kui
nemad, oleks ta ammu jooma hakanud, sest abikaasa jättis maha ja
keegi ei armasta. Aga lastekodu
lapsed on hüljanud nende omad
isad ja emad. Ilma isata elu kujutan küll ette, aga ilma emata  seda
ma ette ei kujuta, ütles etenduse
käigus üks tudengitest.
Üks lastekodu lastest pihtis, et
kui ta külaskäigult koju pöördub
tagasi lastekodusse, siis tagasi jõudes ta ei mäleta koduskäigust midagi. Vaatad, mõtled, tunned, elad

kaasa ja tekib hirm. Mis saab neist
lastest hiljem, kui nad suureks saavad? Ühiskond on ju selline, nagu
ta on. Mäletan, et mõni aasta tagasi vastas presidendi pojast Riigikogu saadik Mart Meri küsimusele, miks hasartmängumaksudest ei
toetata enam lastekodulaste õpinguid kõrgkoolis, nagu seda aastaid
varem tehti, et mämm-mämm, see
on rahajaotamise prioriteetide küsimus. Lastekodulapsed ei ole
enam poliitikutele prioriteediks.
Palgad, ametihüved, riigiraha raiskamised restoranides on prioriteetideks, aga lapsed ei ole.
Elus ei tehta hinnaalandusi
On ju nii, et kui Päike on nii
madalal, siis ta kukub alla, ütles
Reigo. Vist ongi Linnapea Jaan
Moks ei häbenenud etenduse lõppedes publikule öelda, et etendus
liigutas teda peaaegu pisarateni.
Mina ka ei häbene öelda, et Haiba
lastekodu lapsed said oma sitkuselt ja elurõõmult mulle eeskujuks.
Nii elus kui teatris. Kõik me oleme pärit lapsepõlvest, aga mõned
meist ei mäleta seda enam, ütles
Saint-Exupery. Jäägu Reigole
meelde Saue kirikus kõlanud aplaus, sest see aitab teda suureks
saada. Jäägu kõigile lastele meelde, et täiskasvanud ei imetlenud
neid mitte ainult kui näitlejaid,
vaid kui isiksusi, kes pole murdunud eluraskuste all. Ühiskonna
dþunglist läbiminemiseks läheb
lastekodulastel vaja sama julget
pealehakkamist, murdumatust,
kannatustest üleolekut ja võitmatut mängulusti, mida nad näitasid
laval, sest nad on Eestisse sündinud.
Alar Sudak

Saue jazzmuusikud esinesid Eesti saatkonnas Riias

26.-27. veebruaril esines Riias Eesti
Vabariigi Suursaatkonna kutsel
Saue Muusikakooli jazzbänd Jazz
Beats koosseisus Ago Luberg, Anneli Kõressaar, Kaarel Liiv, Märt
Viljaste, Katrin Kvade, Mairo Marjamaa, Grete Soosalu, Marit Väin,
Holger Marjamaa, Karl Kanter, Helena Anni ja juhendaja Iljo Toming.
Saue jazzbändi esinemist Lätis aita-

sid korraldada Margit Ots Saue Linnavalitsusest ja Krista Terno Eesti
Vabariigi Suursaatkonnast Riias.
Läbirääkimiste tulemusena esines
Saue Muusikakooli jazzbänd Jazz
Beats 26. veebruaril Eesti Vabariigi 86. sünnipäevale pühendatud
Eesti Vabariigi Suursaatkonna pidulikul vastuvõtul Riias Suure Gildi
saalis. Suursaadiku Toomas Luki

Eesti suursaadik Toomas Lukk (keskel) koos ansambli Jazz
Beats liikmete ning juhendaja Iljo Tominga (vasakult) ja Kristiina Liivikuga ajalooliste võlvide all.

sõnul oli vastuvõtule kutsutud ligi
350 külalist, nende hulgas diplomaatilise korpuse esindajad, ministrid, prominendid, ärimehed, saatkonnatöötajad ja muud tähtsad tegelased. Vastuvõtu käigus andis
suursaadik üle Eesti Vabariigi presidendi teenetemärgi.
Ajalooliselt huvitavat võlvidega vastuvõtusaali kaunistasid hansalinnade vapid. Vappide seas paistsid silma ka Eesti linnade Tartu,
Paide, Tallinna, Narva vapid. Tekkis kodune tunne. Noorte jaoks oli
esmakordne kogemus esineda nii
pidulikul üritusel. Vastuvõtul mängiti taustaks, kuid tegelikult nii hästi
kui osati, et täita meeldiva muusikaga hetki, kui külalised suupisteid
maitsesid ja veini nautisid. Kolm ja
pool tundi kestnud vastuvõtt oli
muusikutele hea väljakutse, et veel
viimastelgi külalistel energiliste rütmidega meeli üles kütta. Viimaste
lugude ajal tekkis külalistel tahtmi-

ne tantsida ja rütmi kaasa plaksutada. Lõpuaplaus oli võimas, mis
tõestas, et noored olid oma töö teinud suurepäraselt. Lisaloona kõlanud energiline pala nimega Little
Suede Shoes pani peole ilusa
punkti. Külalised lahkusid täis rõõmu ja energiat.
Peale pidulikku vastuvõttu
Suure Gildi saalis jätkus pidu saatkonnas, kus musitseerisid Iljo
Toming (kitarril) ja Mairo Marjamaa (saksofonil). Suursaadik Toomas Lukk tänas oma kõnes eraldi
neid, kes aitasid kaasa ürituse edukale läbiviimisele, kus eriline osa oli
Saue noortel. Saadik tänas noori ilusa muusika ja kõrgetasemelise esituse eest ning avaldas isiklikku sümpaatiat jazzmuusika vastu. Ta oli
rõõmus, et pidulikul vastuvõtul oli
külalistele esinemas ja Eestit tutvustamas just noored.
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
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Saue poistekoor laulis ja reisis Lapimaal

Laulupoisid on saamiks ristimise tseremoonial.
Saue poistekoor viibis 31.jaanuarist 7.veebruarini kontsertreisil
Lapimaal. Reisi korraldas poistekoori jaoks Kose Gümnaasiumi
muusikaõpetaja-koorijuht Heli
Sepp, kes oli giidiks ka kogu reisi
vältel. Tema mõtteid reisi lõppedes: Olen varem olnud Lapimaa
reiside saatjaks segakooridele,
naiskooridele ja lastekooridele.
See oli esimene katse poistekooriga. Tean, et poisid võitsid paljude
Lapimaal elavate inimeste südamed. Parim kontsert oli Pelkosenniemi koolis. Toon välja eredamad momendid: ansambli Vastlakukkel, Märt Mägi Valge
maa, noormeeste ansambel.
Usun, et saime reisi jooksul päris
headeks sõpradeks. Kui poisid
suudavad mind välja kannatada
sellisena, nagu ma olen, võin ka
edaspidi, kui soovi on, selle vahva seltskonnaga kaasa minna.
Aitäh! Olite vahvad. Armastan teid
endiselt, nagu iga päeva lõpus ütlesin.
Katkendeid reisilolnute
muljetest:
Jaan: Kui me reisi alustasime,

siis ma olin laevasõidust vaimustuses. Me tegime päris palju kontserte, aga siiski nägime palju tundraid, külasid ja linnu. Vahepeal
käisime me ka jõuluvanal külas.
Ragnar U.: Meil oli väga hea
giid Heli. Esimene kontsert oli
halvasti ja ülejäänud olid vahvad.
Kokkuvõttes oli reis vahva.
Joosep: Reisil olid ainult
rõõmsad inimesed. Magada sai
enam-vähem hästi ja piisavalt
kaua. Olid head toidud ja kogu aeg
kõht täis. Tore oli paks lumi,
porod, põdrafarm, kõva külm, virmalised ja TORE HELI.
Märt: Reis meeldis mulle
väga. Eriti need põhjapõdrad.
Mind üllatas ka mäestik, mis seal
põhjapool (eriti Norras) paistis. Ka
lund oli väga palju, nii et nalja sai.
Ausalt öeldes selle reisi juures
polnud midagi, mis mulle ei meeldinud. Kõik oli super!
Paljudele meeldis Pühatundur
Martin-Eero: Kõige ilusam
oli ikkagi Pühatundru peaaegu tipus olla. Seal avanes selline vaade, et ikka ajab pisara silma. Ka
härmas ja hämaras Lapimaa oli

väga ilus. Üks väga põnev rahvas
olid saamid. Ma tahtsin ise ka juba
saamiks saada.
Oliver: Kõige rohkem jäi
meelde Pühatundru, kus ma lumes
püherdasin. Vahva oli põdrafarmis
ja see öö, kus polnud öörahu.
Oleks tahtnud suuskade ja mootorsaaniga sõita, väga kahju, et selleks aega ei jätkunud.
Oliveri ema: Lapimaa märksõnad: avarus, säravvalge lumi,
vaikus, põhjapõdrad, püstkoda,
saamiks ristimine, saami rahvarõivad, virmalised, rahulikud inimesed, jõuluvana nabapiir, joig, valgusesse sirutuvad väikese võraga
kuused, Pühatundur, teineteisest
hoolimine, lumes püherdamine,
suusakeskus, Karjala Bomba söögikoht.
Mulle meeldis Oiva Arvola
juures ja põdrakasvatuses. Ehkki
parimaks elamuseks kujunes kohaliku inimese üleslaulmine sünnipäeval, mis oli Pühatundrul, jättes
hinge sügava mulje inimese väärtustamisest. Rohkem oleks tahtnud
viibida looduses ning koguda endasse ümbritsevat rahulikkust.
Kuigi mõistan, et see oleks reisi
vähemalt päeva võrra pikendanud.
Kogu reisi pikkus oli 3226
kilomeetrit
Enam kui kolme tuhande kilomeetrise teekonna läbis poistekoor 8 päevaga, andes 6 kontserti
nelja päeva jooksul eri paigus üle
Lapimaa. Viis nendest kontsertidest anti koos Estonia Seltsi Segakooriga ning eraldi kontsert oli
poistekooril Pelkosenniemi koolis,
mis õnnestus nii hästi, et oli kahju, et seda ei võetud videosse. Li-

saks oli poistel üllatusesinemine
öösel ühele prouale juubeli puhul.
Peale seda esinemist, mis oli ka
viimane kogu reisi vältel, otsustasid dirigendid ja kaasasolnud vanemad, et täna öörahu ei kehtestata, sest meie meelest olid kõik nii
väsinud ja me arvasime, et peagi
lähevad kõik ise vabatahtlikult
magama. Enamusega nii oligi,
kuid mõnele kolmanda klassi poisile tuli siiski kell pool kolm öösel
öelda, et on normaalne, kui ta juba
magaks.
Tõdesime reisi jooksul, et inimesed, kes käivad niiöelda Lapimaal kolm päeva ja on ainult Rovaniemis, ei näe tegelikult Lapimaast midagi! Tegelik Lapimaa
algab peale Rovaniemit.
Kuna reis viis meid läbi Soome ühest otsast teise ja mägede
vahel põhjas ka vahepeal mitmeks
tunniks Norrasse, võisime nautida puutumata looduse kauneid talvevärve ja ilu. Me arvame, et tõesti
poistel on, mida meenutada. Nagu
ütles Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets poisse reisile lubades: Selline reis avardab lapse
maailmapilti väga palju ning on
mälestus kogu eluks. Loomulikult
nädal koolist puudumist nõuab
pingutust, kuid arvan, et reis on
seda väärt. Täname kõiki poisse
ja nende vanemaid, kes olid selle
reisiga seotud  te saite sellega
hakkama ja olite tublid!
Poistekoori nimel tänan aga
Saue linna, kes taas meid ja meie
tegemisi toetas!
Reisiga rahulolev
Elviira Alamaa

Saue Gümnaasiumis toimus prügiskulptuuride võistlus
Ökoloogilise tasakaalu säilitamine Eesti looduses on meie jätkusuutlikkuse tingimus. Nagu
Euroopa Liidus, nii ka Eestis on
keskkonnaprobleemide kõige tähtsamaks aspektiks inimese tervise
tagamine. Kiired muutused majandus-, haldus- ja sotsiaalsfääris on
tõrjunud keskkonnaprobleemid
rahva teadvuses tagaplaanile. Kaupade ja teenuste küllus ning lääneliku tarbimiskeskse elulaadi
propageerimine õhutab tarbimise
kasvu. On oht, et inimese keskkonnateadlikkus võib veelgi väheneda.
Keskkonnaprojekti Saue 
keskkonnateadlik linn eesmärgiks on aidata näha seoseid keskkonna ja inimkonna kooseksisteerimise ja nende omavahelise mõjutamise vahel nii globaalsel kui

indiviiditasandil, samuti kasvatada uutes põlvkondades keskkonnahoidlikku tarbijamentaliteeti,
toetada keskkonda arvestava tarbimisstruktuuri arengut ja kujundada kasvatus- ja haridustööga inimeste keskkonnalaseid väärtushinnanguid, arendades keskkonnahariduse kvaliteeti kõikidel kooliastmetel läbi võimaluste osaleda
praktilises tegevuses. Sedapuhku
oli selleks tegevuseks olmes tekkivast prügist skulptuuride valmistamine. Prügiskulptuuride võistlus
toimus neljas erinevas astmes: 1.3., 4.-6. , 7.-9. ja 10.-12. kl. Iga
klassi esindas 5-liikmeline võistkond ning põhiline materjal koguti
kahe nädala jooksul koolist (kahe
nädala jooksul koguti ainuüksi
plastpudeleid 240-liitrine kotitäis).
Nii aktiivne osavõtt üllatas nii

projektijuhti kui haridusasutusepoolseid organisaatoreid (Ulvi
Urgard, Merike Saul, Grete Põldmaa). 18. veebruaril 2004 toimus
kooli aulas tõeline maraton. Võistlus viidi läbi kahes vahetuses ja
teostamiseks oli aega üks tund.
Prügiskulptuurid said tõeliselt
vahvad. Võistluse võitjad selgitab
välja õpilaste zürii ja linnavalitsus
omalt poolt käib välja auhinnad
parimate skulptuuride teostajatele
ja igale osavõtnud klassikollektiivile, lisaks veel üllatusauhinnad.
Autasustamine on plaanitud selle
õppeveerandi lõpuaktusel.
Prügiskulptuuride võistluse
eesmärgiks oli läbi käelise tegevuse õpetada lastele keskkonda säästvat käitumist ja keskkonnateadlikkuse tõstmisega muuta inimeste
tarbimisharjumusi. Praktilise tege-

vuse kaudu on võimalik arendada
õpilaste keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ja eks selliste tegevuste
kaudu õpivadki tänased lapsed
loodust hoidma.
Inger Urva
Projektijuht
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
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Sauele kerkib uus spordikompleks
Sauel tegutsevad sportlikult aktiivsed noored  seda teavad kõik. Kui
Saue Jalgpalliklubi 1998. a. loodi, ei osatud unistadagi sellest, et
kodulinnas võiks olla üks korralik
aastaringselt kasutatav jalgapalliväljak. Nüüd, kuuenda hooaja alguses paistab tunneli lõpust valgus. Saue hakkab ehitama uut
spordiväljakute kompleksi.
Spordikompleks, asukohaga
Tule ja Kasesalu tänavatega piirnev ala, hakkab sisaldama endas
spetsiaalse kunstmuruga jalgpalliväljakut (mõõtmetega 100x65 m),
kolm kunstmurukattega tenniseväljakut, riietumiseks ja nõupidamiseks ettenähtud maja ja parkimisplatsi. Sellele kõigele lisandub
projekteeritav tribüün mahutavusega ca 500 inimest. Jalgpalliväljaku puhul väärib mainimist asjaolu, et sääraseid platse on Eestis
vaid kaks. Arvestades Sauel aktiivselt tegutsevat üle sajaliikmelist
jalgpalliklubi, mille moodustab
neli meeskonda (95.-96. a sündinud; 93-94; 90-92 ja alates 16 eluaastast täiskasvanute meeskond),
on selline plaan igati teretulnud

ning suurendab meie sportimisvõimalusi veelgi. Alates sügisest
saaksid alustada uued jalgpalligrupid, näiteks 1. klassi poisid ja teiseks üks tüdrukute rühm.
Planeeringu kehtestamisega on
rutt taga
Ideaalis oleks hea juba aprillis vastav planeering kehtestada.
See eeldab aga tõsist tööd. Kompleksi prognoositavaks valmimisajaks on pool aastat, siin sõltub
kõik ehitustegevuse alustamise
ajast. Siiski loodetakse ehitusega
valmis saada 2004. a. sügisel.
Kuna tegemist on vägagi spetsiifilise tööga, siis tuleb teostajat
hoolikalt valida, et asi ikka korralik tuleks. Seda just muru paigaldust silmas pidades. Jalgpalliväljaku kunstmuru saab olema kaetud spetsiaalse kummilisandiga,
mis annab 55-60 mm kõrgusele
kattele loodusliku pehme muru
efekti. Tenniseväljakutele läheb
teist tüüpi kate, mille kõrguseks on
tavaliselt 20 mm. Jalgpalliväljakut
hakkavad valgustama proþektorid,
mis tagaksid mängijatele 200luksise valguse ka kõrgete masti-

de otsast.
Juba lähitulevikus hakatakse
teostama antud territooriumil võsalõikamist, võetakse pinnaseproovid. Nagu uue asfalttee ehitamiselgi, on siingi suur osa kanda ettevalmistustöödel, enne kui
muru peale saab panna. Kindlasti
oleks hea, kui platsi all oleks ka
soojustus, kuid hetkel projekt seda
ette ei näe. Viimase plaani teostumisel saaksid huvilised mängida
ka talvekuudel, mil tavaliselt on
jalgpallis mõõnaperiood.
Meie eesmärk on tuua sport
massidesse, muuta jalgpalliteenus
linlaste jaoks kvaliteetsemaks ning

seeläbi pakkuda noortele rohkem
vaba aja veetmise võimalusi. Sport
on selleks ideaalne abinõu. Saue
linnast on tuua ka eredaid näiteid
jalgpallihuvilistest. Noor, 1985. a.
sündinud Indrek Nuuma on hetkel
läbimas TCIII esimese astme treenerikutse koolitust, mis lubab tal
treenida nii väikseid kui ka vanemaid lapsi. Me loodame, et sportimisvõimaluste täienemisega Saue
linnas paranevad ka elanike harjumused tervislikuma eluviisi kasuks. Antud spordikompleksi puhul  kas tennis või jalgpall  valik on Teie.

Rainer Ðternfeld,
linnavolikogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimees

Valdis Toomast,
ehitus- ja maakomisjoni
esimees, spordikomisjoni liige

Mõtisklus Saue kirikuaias
Suman läbi veebruarikuise paksu
lumevaiba Saue tammiku poole,
vaiksete iidsete tammede alla.
Hommikune päikesekiir laskub
lumes tukkuvale kivile. Tihased
siutsuvad, andes märku sellest, et
peagi on loota uue kevade saabumist. Siin asub pink, et inimene
seisatuks, puhkaks ja veidi mõtiskleks. Kui vanad tammed ja kivid
saaksid kõnelda, küll nad siis räägiksid - ega need kivid siit kaugelt
pärit ole, aastatuhandeid siin ehk
paigal seisnud ja oo kui palju näinud. See suur kivi siin kirikaias on
pandud mälestuseks, et lausuda:
Au langenuile! Kuskil on keegi
võidelnud ja isegi andnud oma elu
selle eest, et meie siin täna võiksime elada. Nii võiksime mõelda.
Kuid kas tahame täna nii mõelda?
Jah! Keegi andis elu. Oskan ma
tänada? Tänada elu eest? Ons elu
siin uues Eesti Vabariigis üldse
tänamist väärt? Nii mõtlen mina
oma hallis argipäevas , jalad väsinud, istudes külmal kivipingil.
Kuid tihane, see varajane kevade
kuulutaja, tuletab siiski meelde, et
lõpuks tuleb kevad. Usun ma kevade tulekut?
Sellest on juba üheksa aastat,
kui ühel väga külmal talvepäeval
tuli Saue tammikusse üks eriskummaline grupp peamiselt vanu ja

viletsaid inimesi, et valmistada ette
maa-ala, kuhu võiks ehitada Saue
kirikut. See on vast hullumeelne
idee, mõtles ehk mõni meist. Kuid
see oli siiski investeering tulevikku, oli inimesi, kes tunnetasid kevade saabumist siis, kui seda teised ei suutnud näha. Saue kirik ei
ole ehk täitnud paljude Saue elanike hingeigatsusi. Miks? Eks iga
kirik on esiti ta rajajate nägu. Just
selle rahva nägu, kes seal kirikus
käivad. Tule, ja see maja muutub
veidi sinunäolisemaks! Või peaks
üks kirik olema hoopis Kristuse
nägu? Või Jeesuse nägu? Kelle
nägu? Kuid kas ma täna siin, tavaline väsinud sauekas, kivisel
pingil mõtiskledes oskan nüüd täpset öelda, missugune on see õige
koguduse nägu? Peaks ehk minema sinna kirikusse sisse ja uurima
seda asja, missugune on see õige
nägu? Saue kiriku seinal on väga
tagasihoidlik maal: Kristus ristil.
See on kaasaegse tundmatu eestlase tänulik südame igatsus Jumala Pojale Kristusele, keda ta hing
igatses tundma õppida, kuid ta ei
osanud ega ka julgenud kellegi
poole selles küsimuse pöörduda.
Tuleb ehk tuttav ette?
Lõpuks väljendas ta oma hinge salajasema soovi sellel lõuendil ja kinkis inimesele, kes tema

meelest kristlase mõõdu välja andis. Et see maal korteri ehtimiseks
tundus liialt suur olevat, sattuski
see lõpuks Saue kiriku praeguseks
altarimaaliks, kuna senini ei ole
veel sinna seina kohasemat teost
leitud. Autor on siiski mõistnud
nii Saue kiriku kui ka terve ristikoguduse peamist ideed. Ta on
surnud kõigi inimeste eest  sama
mõte nii langenute kivil kui kiriku seinal. Oma surmaga on Kristus kord juba lepitanud kõik inimesed maailmas. Ta on igal päeval pakkumas kõigi inimeste südamesse Jumalikku rahu oma armastusliku ohvrisurma kaudu.
Niisugune on veel tänagi Saue kiriku kuulutuse keskpunkt, sellest
lähtub kõik muu. Usu seda, ja peagi leiad, et lõputu kevad teeb aseme Su südamesse.
Urve Utno
mõtisklev memm Saue
kirikuaias
Teade
Saue kogudus tähistab oma
14. sünnipäeva
14. märtsil 2004. a
kell 13.00.

Lastekodu asemel
võiks olla kasupere

Üle terve Eestimaa elab lastekodudes Reigosid ja Reelikaid (vt. lk 4).
Nad on toredad, mõned rohkem,
mõned vähem andekad lapsed.
Neid ühendab sarnane saatus  elu
lastekodus ilma vanemateta. Kuid
nii ei pea see jääma. Üha uued ja
uued eesti inimesed võtavad enda
peresse kasulapse  sellesama
Reigo või siis Reelika või hoopis
Jüri või Mari. Kui ka Sinul, hea
Saue pere, on tekkimas mõte võtta
enda perre kasulaps, kas sellepärast, et enda lapsed on juba suured
või mõnel muu põhjusel  anna
endast teada Saue Linnavalitsuse
lastekaitsetöötajale.
Kasupere on täiesti tavaline
pere. Pole oluline, kas ollakse abielus, elatakse vaba-abielus või üksi.
Oluline on, et peres oleks turvaline
ja rahulik elada, et perel oleks aega
ja jõudu tegelda veel ühe pereliikmega. Vähetähtis ei ole ka arusaam
tänapäeva laste ja noorte elust.
Hoolduspered saavad riigilt rahalist
toetust, samuti tasuta koolitust. Kasuvanemaks olemine tähendab hulka rasket tööd, kuid kindlasti sisaldab see ka rõõmu, armastust ja seiklusi, uusi kogemusi, elamusi ning
ka uusi teadmisi.
Anneli Ritsing
Saue Linnavalitsuse
lastekaitse ja noorsootöö
spetsialist
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Koertele korraldati oma päev Saue Gümnaasiumis
27. veebruari hommikul kella
kümne ajal oli Saue Gümnaasiumi esine vallutatud koerte ning
nende omanike poolt ülla eesmärgiga tutvustada koolilastele, esialgu vaid esimeste ja teiste klasside
õpilastele, koeri ning kuidas nendega erinevates olukordades käituda tuleks. Uudishimulikult piilusid õue ka vanemad klassid ning
koolitöötajadki. Kui vahetund läbi,
seega ka liigne hulk silmapaare
tundi läinud, said koerad külma
käest sooja aulasse ning etteaste
võis alata. Esialgu rääkisime, mida
teha või ei ole soovitatav teha, kui
kohtad võõrast koera, kellele teatada hulkuvast loomast jne. Näitasime ka koerte peal, mis juhtub
siis, kui joosta eest ära ja karjuda.
Selgitasime vajadust alati küsida
omanikult järgi, kas tohib koerale
pai teha ja kuidas on kõige sobivam võõrast kutsat silitada. Jutustasime koera koolitamise ja kasvatustöö vajalikkusest.
Koertekoolist omandatut de-

Koerad koos oma peremeestega annavad selgitusi huvilistele Saue Gümnaasiumi aulas koera sõbra üritusel.
monstreeris meile ilmekalt
rotveiler Erwin, kelle agarus käsutäitmisel lastele väga meeldis.
Samuti näitasime, kuidas on kõige lihtsam lahutada müravaid või
purelevaid koeri nii, et haiget saa-

mise võimalus oleks viidud miinimumini. Arutlesime lastega, miks
peab hoidma oma koera aias kinni
või jalutusrihma otsas ning millised ohud varitsevad lahtist kutsat.
Saime väga nutikaid ja vahvaid

vastuseid. Iga laps, kes tahtis sõna
sekka öelda, sai seda ka teha ning
kuulsime palju huvitavaid lugusid
nende koertest erinevates situatsioonides. Rõõm oli tõdeda, et
enamus lapsi on selles vallas üsna
haritud (tänud ilmselt eelnevale
loengutsüklile) ning nii mõnegi
sõber koer käib ka koolis.
Kohal olid kaameramehed, kes
kõik 16 koera ka üles võtsid, sest
just nii palju neid seal oli: 3 saksalambakoera, 2 leonbergerit, 2 rotveilerit, bokser, inglise kokkerspaniel, airdel terjer, vanainglise
lambakoer, shar pei, vene must terjer, saluki, prantsuse buldog ja
ameerika buldog. Hilisemate luureandmete järgi olid koristajatädid
meiega väga rahul ning loodetavasti
lubab kool veel edaspidigi selliseid
üritusi teha. Täname sponsor Peeter Luike, tänu kellele jääb see päev
ka koertele meelde.
Marilin Kooskora

Lasteaias Midrimaa toimus sportlik tervisenädal
Saue lasteaial on pikaajalised sporditraditsioonid. Õpetaja Epp Lumiste on aastaid töötanud selle nimel, et lasteaia lastele oleks tagatud võimalus heatujuliselt ja igakülgselt tegelda kõigile lastele
omase tegevuse  liikumisega.
Vanemate suure töökoormuse ja
hirmu tõttu lapse külmetumise
ning haiguse ees jäävad lapsed sageli ilma võimalusest (eriti talvel)
õues tegutseda. Ometi on õue-aega
vaja just lapse terveolemise seisukohast. Lapse organism õpib kohanema välistingimustega, karastub ja vastupanuvõime viirusinfektsioonidele paraneb tunduvalt.
Tubased tegevused ei võimalda
lastel kogu oma energiat käiku lasta. Tuleb ainult jälgida kokkuleppelisi õuereegleid ja arvestada
teiste lastega.
Erinevad liikumisvõimalused
arendavad laste koordinatsiooni,
osavust ja vastupidavust. Samuti
ka sotsiaalset suhtlemist, sest põneva mängu väljamõtlemiseks on
vaja tõsist arutelu ja kokkuleppeid.
Lasteaia päevakavas on ette nähtud aeg õues olemiseks. Sageli
pöörduvad vanemad õpetajate
poole ettepanekuga lapsi mitte õue
viia. Lasteaia juhatajal Anne Teetammel on selle kohta oma ütlus:

 Pole halba ilma, on ebasobiv riietus ja näited Soome lasteaedade
kohta, kus õues käiakse iga ilmaga. Sellega on nõus nii lapsevanemad kui õpetajad, sest lapse tervis
on kõige tähtsam.
Midrimaal on
sporditraditsioonid
Midrimaal on traditsioonilised
kevadised ja sügisesed spordipäevad. Suuremad lapsed, kes juba tulemustest huvituvad, teevad selle
nimel koduski trenni. Kevadel hüpatakse kaugust, visatakse palli,
toimub jooksuvõistlus ja palju
muud põnevat. Mõõdetakse aegu
ja kaugusi ning autasustatakse
kogu lasteaia ees tublimaid. Kõik
osalejad saavad väikese üllatuse.
Sügisel toimub maastikumäng,
mille käigus Saue pargis sebib ringi suuremaid ja väiksemaid. Lapsed ees ja õpetajad sabas, otsitakse kontrollpunkte, lahendatakse
ülesandeid ja leitakse auhindu. Päris väikesed otsivad oma üllatusi
lasteaia territooriumil.
Spordipäevade läbiviimisel on
ametis kõik lasteaia õpetajad ja
õpetaja-abid. Iga ala juures aidatakse ja innustatakse lapsi. Suure
töö teevad ära Epp Lumiste ja Ulvi
Tsarski, kellel on ürituse korralda-

miseks alati uued ideed, head lahendused ning toredad vahendid.
Epp ja Ulvi on väga vahvad võimlemisõpetajad. Nende reibas tegutsemine ja hea tuju on lapsed ära
võlunud ning sportima meelitanud. Spordiürituste korraldamisel
on võimlemisõpetajatel abiks ka
Saue Gümnaasiumi õpetaja Heiti
Lumiste. Epp ja Heiti Lumiste juhendamisel tegutsevad poiste ja
tüdrukute spordiringid, mis on laste ja lastevanemate hulgas väga
nõutud ja populaarsed. Lasteaia
poiste seas on trennis käimine lausa prestiiþi küsimus.
Laps omandab spordivõtted
kiiresti
Liikumisõpetajate eestvedamisel on lasteaias komplekteeritud
korralik varustus saalitundideks.
Lasteaia juurdeehitusega peaks lahenema ka ruumipuudus ning tingimused spordiga tegelemiseks
peaks veelgi paranema. Seda ka
õuetundide osas, sest lasteaia õuealale planeeritakse spordiväljakut.
Väike laps õpib kiirelt ja probleemideta selgeks erinevad liikumisviisid. Näiteks suusatamine ja
uisutamine saab omaseks juba
mõne harjutuskorra järel  jääb üle
vaid tehnikat lihvida. Seega oleks

vajalik hankida lasteaeda umbes
20 komplekti suusavarustust, mida
õpetajad saaks võimlemistunnis
välja jagada. Suusakomplektid teeniksid õpetajate hoole all aastaid
ja aitaksid lastel suusaspordi võlust osa saada.
Sellel kevadel ootab lasteaiaperet taas suur heategevuslik spordipidu, mis eelmisel korral väga hästi õnnestus ja rohket kaasalöömist
leidis. Lisaks sporditegemisele on
vanemad laste ja lasteaiatöötajate
rõõmuks aktiivselt toetanud heategevuslikku koogitegu ja tordisöömist. Rahalise tuluga on toetatud
õuemänguvahendite ja jalgrattatee
rajamist. Sellel aastal soovime annetustest saadud raha kasutada
suuskade muretsemisel. 2. - 6.
veebruarini toimus Midrimaal tervisenädal. Rühmaõpetajad panid
nädala õppeplaani kokku terviseteemast lähtuvalt. Toimus kaks
loengut õpetajatele ja lastevanematele. Võimlemisõpetajad turgutasid
lapsi lisa võimlemistunniga. Lasteaiast saab laps kõigele muule lisaks
ka spordihuvi. Paljudes kodudes
edendatakse seda veelgi ja nii on
loota terve ja sportliku generatsiooni pealekasvu.
Andra Salutee
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Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Saue Linnavalitsus teatab, et Tammetõru 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Saue Linnavalitsuse fuajees alates
15. märtsist kuni 29. märtsini k.a. Detailplaneeringuga moodustatakse kinnistule 6 elamuehituskrunti.
Koondise tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu
Teisipäeval 16. märtsil k.a. kell 17.00 toimub Saue Linnavalitsuse 3.
korruse saalis Koondise 19 ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse arutelu.
Tegemist on linnavalitsuse ja lasteaia vahelise alaga, mille suurus 4
ha. Planeeringuga lahendatakse lasteaia laiendamine ning moodustatakse krunt kahe korterelamu ehitamiseks.
Saue Linnavalitsus

Ürituste kava
Märts 2004

5. märts kell 19.00 kooli saalis
9. märts kell 17.00 raamatukogus
11. märts kell 17.00 ruumis 106
12. märts kell 11.00 kooli saalis
14. märts kell 12.00 kooli saalis
15. märts kell 18.00 ruumis 124
20. märts kell 9.00 ujulas
23. märts kell 14.00 kooli saalis
pühapäeviti kell 18.00 kooli saalis

naistepäevapidu Seelikuküttidega
kodulooklubi
algab fotokursus õpilastele
Saue Laululaps 2004 eelvoor
Saue Laululaps 2004 lõppkontsert
kultuuriseltside ja -klubide ümarlaud
Saue linna meistrivõistlused ujumises
breaktantsu õpetus algajatele
country-line tants algajatele

Info Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9 tuba 124 või tel. 6595 009, 52 34 339

Alates märtsist 2004 avatud

ig a pä e v !

Sol a a r iu m
Pärnasalu 11, Saue
(Arco Transport)

E-R
L

10 -1 8
10 -1 4

Teistel aegadel eelneval kokkuleppel.

É 67 09 547

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

È 501 95 25

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
52 91109
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee 52/
Jaama 14, III korrus.

6. märts 2004

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 56 64 55 64
kell 8.00  20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

MURRU VANGLA
Pakume tööd:
Valvurile  vahetustega töö
(24 tundi tööl ja 3 ööpäeva vaba)
Pakume soodustusi:
 soodustransport töökohta ja tagasi,
 olemas söökla
 väljaõpe asutuse poolt
Nõuded soovijatele:
 Vanus kuni 56 a.
 Eesti keele valdamine välisvalvuritel algtasemel
sisevalvuril kesktasemel,
 Keskharidus
 EV kodanik
Kontakttelefonid: 672 9320, 672 9292, 672 9210

KAALUJÄLGIJATE RÜHM
NÜÜD KA SAUEL
Rühm hakkab tegutsema ka Sauel
alates 2. märtsist
Saue Päevakeskuses
kell 18.30
Info tel 56 586 11 ja 6 512 480
e-mail: wweesti@online.ee
www.weight-watchers.ee
Tänuavaldus
Tänan kõiki oma sõpru ja
tuttavaid, kes meid raskel
ajal on toetanud ja
abistanud.
Palju tänu Saue
Linnavalitsusele,
töökollektiivile Midrimaa
lasteaiast, rahvatantsijatele
Saue Simmajad ja
lastevanematele.
Lugupidamisega Kaja Vatt
Kallis Maida
Avaldame siirast kaastunnet
Sulle,
EMA
surma puhul.
Birgit, Endla, Heiki
Mälestame sügavas
kurbuses head kaaslast
ELSA RUUTOPÕLDU
09.01.1919  26.02.2004
ja avaldame tütrele
kaastunnet
Sõbrad Päevakeskusest

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
(Nurmesalu tn 9, ruum 310)
B kategooria
AUTOJUHIKURSUSE
Algus 21. märtsil kell 10.00
Täiendav info 50 27 993
Ostan korteri või majaosa
Sauele või Saue ümbrusesse
2-3 toal 45-60 m2.
Hind oleneb hetkeolukorrast.
52 797 22

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
Tiraaþ 1500

