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Mõtteid Harju ühistranspordi tulevikust
Kardetavasti on veel paljudel meeles hiljutine segadus, mille Tallinna lähivaldade ja linnade elanikele
põhjustas Tallinna jõuline seisukoht ühistranspordi küsimuses –
kes tahab Tallinnas odavalt bussi
või trammiga ringi sõita, see võtku
end Tallinna elanike registris arvele kui tallinlane või sõitku siis topelthinnaga. Puhkes kõva meediasõda, valla- ja linnajuhid esinesid
kaamerate ees ja Tallinna linnajuhid pareerisid. Sekkus ka õiguskantsler. Lõpuks võitis selge mõistus ja hea tahe, Tallinn oli sunnitud
järeleandmisi tegema. Ometi pole
head ilma halvata – reaktsiooniks
suurlinna ambitsioonidele tulid
Harju Maavalitsuse ja Harju Omavalitsuste Liidu eestvõttel kokku
Harjumaa vallad-linnad, et panna käima Harju ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK). ÜTK pole ka
Eestis päris tundmatu nähtus – ainus selline on asutatud Järvamaal,
aga eelkõige tuleb kogemuste ja
teabe saamiseks pöörduda lähiriikide Soome ja Rootsi poole, kus nii
Helsinki kui Stockholmi regioonides selline keskus juba mõnda aega
tagasi ka loodud on. Lühidalt öeldes on ÜTK tegevuse eesmärk
koordineerida maakonna reisijatele
transporditeenuse osutamist – seda
nii läbi ühtse liinivõrgu kui piletisüsteemi loomise.
Stockholmi transpordiga tutvumas
15.-17. märtsini viibisidki Har-

ju maakonna omavalitsusjuhid, Harju Maavalitsuse ja Tallinna vastavad
asjatundjad koos Harjumaa vedajate
esindajatega Stockholmis, et tutvuda sealse ühistranspordikorraldusega. Võrreldes Tallinnaga on Rootsi pealinn loomulikult metropol,
rääkimata mastaabi erinevusest Tallinna ümbruse linnade-valdade suhtes. Ometi oli seal palju, mida kõrva
taha panna ja eeskujuks võtta. Suurematest erinevustest olgu märgitud metroo olemasolu Stockholmis
(suuruselt kuues metroo maailmas,
kuigi Stockholm ise ju kuue suurema linna hulka ei kuulu), samuti võimalust läbida terve linn mugava ja mahuka trammiga (inglise
keeles nimetatud kui light train).
Liinid, mis kulgevad nii maa alt kui
ka selleks eraldi valmistatud rajatistel pakuvad võimalust saada linnas
punktist A punkti B uskumatult kiire ajaga. Liinid on liiklussõlmedest
oskuslikult eemale juhitud, samal
ajal pakkudes turistile nauditavat
vaatepilti linnakeskkonnast ja vaatamisväärsustest. Tallinna liiklusummikutes ja fooride taga kägisev
pesemata tramm tundub aga, et on
jäänudki sinna nii saja aasta tagusesse aega. Suur erinevus – see puudutab nii rööbastransporti kui bussiliine, on asjaolu, et Stockholmi ÜTK
ostab teenust vaid ühelt pakkujalt,
kes suudab teenindada nii bussliine kui metrood ja trammi. Selleks
on Connex Sverige, üle-euroopalis-

Harjumaa transpordikeskus
hakkab arenema
2. aprillil määratlesid Harju Maavalitsuse ja kõikide Harju maakonna omavalitsuste esindajad ühisel
nõupidamisel Laagri Kultuurikeskuses tulevase Harju maakonna ühistranspordikeskuse juriidilise vormi
ning otsustasid teemarühmade ettevalmistustööde alustamise. „Seda
koosviibimist saame lugeda ka Harju maakonna ühistranspordikeskuse
loomiseks vajalike tegevuste algatuskoosolekuks. Harju maakonnas
on kujunenud tugev poliitiline tahe ja
vajaduse tunnetus ühise transpordisüsteemi loomise järele. Koosolekul
olid esindatud kõik meie maakonna omavalitsused ja naabrid,“ teatas
Harju maakonna ühistranspordikeskuse projektijuht Aarne Rentik.

Ühistranspordikeskuse loomisega hakkab Harju maakond kujundama ühist integreeritud liinivõrku ja
ühist piletisüsteemi. Otsuse keskusega liitumiseks peab vastu võtma
eraldi iga kohaliku omavalitsuse
volikogu. Omavalitsuste esindajad
on korraldanud ühiseid õppevisiite
ühistranspordikeskuste tööga tutvumiseks Helsingisse ja Stockholmi.
Infopäeval anti positiivne hinnang
tegevuskavale, mille eesmärgiks on
keskuse kontseptsiooni ettevalmistamine teemarühmade poolt. Teemarühmad peavad ettevalmistused lõpetama ja kandma ette oma
töödest ühistranspordikeskuse loomise järgmisel seminaril 6. mail.
Saue Sõna

Ero Liivik tutvumisreisil Stockholmi ühistranspordis.
se Connex-gruppi kuuluv ettevõte.
Loomulikult on tegemist väga suure ja võimeka vedajaga. Stockholmis kehtib ka ühe päeva pilet, millega saab liigelda nii metroos, sõita
bussi kui trammiga. Mida eeskujuks
võtta? Eelkõige rohkem nõudlikkust vedajate tehnilise baasi suhtes
– kasutada tuleks uuemat ja moodsamat baasi. Ajad, kus meie liinidel
on sõitmas kohati lausa surmaeelikutest bussid, mis mujal Euroopas
juba ammu maha kantud, peaks küll
mööda saama. Ja teine tähelepanek
– ühistranspordiküsimus on tihedalt seotud liikluskorraldusega, kui
meie bussid ei peaks kaotama tarbetult aega ummikutes, oleks kindlasti rohkem inimesi, kes jätaksid
auto garaaži ja sõidaksid selle asemel ühistranspordis. Mugavalt, kiirelt ja keskkonnasõbralikult.
ÜTK Rootsi moodi
Vastavalt Rootsi ühistranspordiseadusele peab igas maakonnas
olema omavalitsuste poolt loodud
ÜTK. Seadus annab landstingile ja
kommuunidele vabad käed sobiva
koostöövormi leidmiseks. Oluline
on teada, et selliseks tegevuseks on
ette nähtud lausa spetsiaalne maksubaas – ﬁnantseering 50% ulatuses, mis tuleb seega otse maksumaksja taskust, ülejäänud osa tuleb
omavalitsuste käest, riigi roll piirdub peamiselt nn infrastruktuuri investeeringute tegemisega (terminalid, infosüsteemid, parklad
jms). Seega tulenevalt Rootsi maksusüsteemist ongi ÜTK üheks peamiseks rolliks nn puudujäägi juhtimine, s.t kuidas jagada kulud kõigi
osalejate vahel enam-vähem õiglaselt. Praktikas on käibel mitmeid

erinevaid mudeleid, kuidas seda
teha saab. Kuna Eestis ei ole teise tasandi omavalitsust ehk siis
landstingi Rootsi mõttes, jääb meil
võtmeküsimuseks kulude jagamine
omavalitsuste ja riigi vahel. Vastavalt seadusele vastutab Stockholmi maakonna landsting kohaliku ja regionaalse ühistranspordi
eest kogu maakonnas ja on seaduse kohaselt ühistranspordikeskuse
rollis. Palju keskuse ülesandeid on
landsting üle viinud selleks otstarbeks loodud erilisele ettevõttele AB
Storstockholms Lokaltraﬁk (SL).
Harju ÜTK
Kuhu läheb Harju ÜTK, on
täna veel vara öelda. Minu arvates on siin üheks võtmeküsimuseks
kindlasti, kas Tallinn sellega liitub
või mitte. Tallinna linnajuhid on
ometi ÜTK loomist tervitanud, seda
eelkõige põhjusel, et nii lihtsustub
suhtlemine – kuni keskuse loomiseni tuleb ju suhelda üle 20 omavalitsusega eraldi, siis ÜTK võiks
ja peaks muutuma Harju omavalitsuste hääletoruks. Tallinna ja Harju mahud on täna aga väga erinevad
– kui Tallinna transpordiraha on ca
400 miljonit, siis Harjus ringleb ehk
paarkümmend miljonit. Seega vaevalt, et Tallinn oma suurt pirukat tahab käest anda. Sellises olukorras
on aga järjekordsed huvisõjad võimalikud. Igal juhul kinnitan, et Saue
linnavõim hoiab küll oma silmadkõrvad lahti, et sauelaste huve targalt esindada, Harju ÜTK-sse läheme, kui see on linlastele kasulik.
Ero Liivik
Volikogu esimees

UUDISED
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Toimetaja veerg
Kevadprobleemid
Sauet on peetud puhtaks ja heakorrastatud linnaks. Arvan, et õigusega. Saue inimesed hoolivad oma kodude heakorrast. Linnavolikogu
mõistab seda ja on ikka kirjutanud eelarvesse
sellise summa heakorratöödeks, mis võimaldab linnavalitsusel avalikku ruumi korras hoida. Koostöös eraomanikega oleme aga saavutanud tasakaalu, mis üldjuhul rahuldab. Pärast
talve on aga talvetaaka sedavõrd ohtralt välja
sulanud, et heakorraﬁrma ei suuda üksi kõike ja korraga puhtaks teha. Seepärast kavandab linnavalitsus laupäevakut mai algusesse,
et ühiselt kodulinna kasida. Võib-olla arvatakse, et laupäevakul on ebameeldiv varjund minevikust juures. Samas võib seda käsitleda ka
kui eestlaste vana tava teha suuri töid talgute korras, kus naabrid või sõbrad ühe asja korraldamiseks käed külge lõid. Asi on veel kavandamise järgus ja kui headel kaaslinlastel
on ettepanekuid asja korraldamise osas, ootan
neid linnavalitsuse aadressil või meiliaadressil
juhan@saue.ee.
Linnavalitsus püüab anda oma parima linna arengusse. Tavapäraselt on nii, et enne käib
mõte ja siis tehakse, ehk teisisõnu, toimub arengukava koostamine, siis planeerimine ja seejärel
projekteerimine. Linnavalitsusel on selles valdkonnas edasiminekuid ja volikogule on esitatud
mitmeid detailplaneeringuid, mis võivad Saue
ilmet oluliselt muuta ja linnaruumi kvaliteetsemaks kujundada. Minu arvates on linn tiheasustusega ala, mille kvaliteetsesse ruumi kuuluvad
majad, teed, tänavad ja rajatised. Kindlasti mitte võsa ja väljakasvanud puud. Taimed on metsas vajalikud oma looduslikus ilus, linnas on
taimed arhitektuuri kujunduselement. Mõistagi
on see vaidlusteema ja seepärast korraldataksegi kõikide planeeringute puhul nüüd ja ka tulevikus avalikke arutelusid.
Üks arutelu hakkab tekkima ka Saue Sõna
veergudel. Jutt on linnale vajalikust spordikompleksist ning jalgpallistaadionist, mille rajamisest
kirjutasid põgusalt 6. märtsi lehenumbris volikogu liikmed Rainer Šternfeld ja Valdis Toomast.
Ilmselt jäi tolles kirjutises napi leheruumi tõttu
mitmeid tahkusid lahti kirjutamata, mis ärgitas
oma seisukohta avaldama linnavolinikku Vello
Toomikut käesolevas lehenumbris. Jalgpallistaadioni teemal on toimunud linnavalitsuses kohtumine nende ühistute esindajatega, kes elavad
Tule-Kasesalu tänavate piirkonda kavandatava
spordikompleksi lähistel. Kindlasti annavad projekti lähemalt tundvad asjamehed lugejatele täiendavat teavet plaanitava rajatise kohta lehe järgmises numbris. Omalt poolt võin aga kinnitada, et
vähemasti Vello Toomiku etteheide maaomanikega läbirääkimiste tegemata jätmise kohta on alusetu. Koolimaja ümbruse maade omanikega on
linnavalitsus pidanud dialoogi ja püüdnud leida
kokkulepet alates oma tööperioodi esimesest päevast. Kompromiss on aga alati kahepoolne ja tänaseks on võimalused spordikompleksi asukoha valiku osas praktiliselt ammendatud. Täpsemalt aga
järgmises lehenumbris.
Juhan Hindov
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Heategu ei lähe kunagi kaotsi
Ühel heal päeval võite avastada, et teie koju on
kogunenud palju asju, mida peres keegi enam
ei kasuta ega kanna. Samas aga on asi terve ja
ära visata oleks ka kahju. Sel juhul võiksite teile mittevajalikud asjad annetada heategevuseks
ja tuua 3. – 6. mail päevakeskusesse (Kütise 4), et neid saaks 7. mail kl 9 – 16 soovijaile tasuta jagada.
Annetuseks võtame vastu puhtaid riideid,

kandmiskõlbulikke jalatseid, terveid nõusid
jne. Kui soovite ära anda või sümboolse tasu
eest müüa mõnd kodumasinat või mööblieset, palume sellest eelnevalt teatada telefonil
6 595 070, küll pakkumisest huvitatud isikud
leiavad teie juurde tee. Teile üleliigne ese võib
tuua teise peresse palju rõõmu.
Tiiu Kuuskme
Päevakeskuse juhataja

Meie hea tegu
Kevad on käes ja meie linna pargid täis linnulaulu. Märtsist mai keskpaigani otsivad paljud linnuliigid endale meelepärast pesapaika
ja siin saame neile loodusesõpradena appi tulla. Juba veebruaris taotlesime toetust projekti “Kodupargi pesakastid” läbiviimiseks, mille eesmärk oli teha üks hea tegu, saada teada
Saue parkides pesitsevatest lindudest, arendada oma puutööoskusi. Loodusehuviline Tõnu
Vain rääkis meile lindudest, kes Sauel pesitsevad ja andis juhtnööre, millised on sobivad
pesakastid rasva- ja sinitihasele, kuldnokale, aedlepalinnule, musträstale ja metstikule.
Õpetaja Valmar Kauri juhendamisel valmistasime märtsikuus 25 lindude pesakasti ja aprilli esimesel nädalal paigaldasime esimese osa
neist koolimaja lähedale tammikusse, lasteaia
juurde ja koduaedadesse. Rõõmu teeb see, et
paljudesse neist on juba elanikud sisse kolinud. Arvame, et pesakastide valmistamise ja
paigaldamisega oleme saanud teha head väikestele sulelistele ja loodame, et kajav linnulaul teeb meele rõõmsamaks parkides jalutajatel. Projekti lõpetuseks sõidame kevadel
Soomaale ja näeme, mis toimub sealses looduses.
Saue Gümnaasiumi 7.a klassi nimel
õpetaja Karin Tümanok

Saue Gümnaasiumi 7a klassi õpilased
tammikus pesakaste paika panemas.

Kas jaanituleplats või Tammepark?
3. juunil toimub Saue linna traditsiooniline
folklooripidu. See on pidu, mis ühendab kord
aastas meie linna suure taidlejate pere, lasteaiapõnnidest vanaemade ja vanaisadeni välja.
Tänavuse XVII Üldtantsupeo nimi ja
moto on ”Las jääda ükski mets”, mis on igati loodushoiuline teema. Eeldatavasti tulevad
meie Saue folklooripeol esitusele taidlejate
poolt enim armastatud tantsud-laulud suure
peo repertuaarist. Lähtuvalt sellest, et repertuaar kattub suue peo omaga, võiks Saue linna folklooripeo tunnuslause olla “Las jääda
ükski tamm”. Pidu toimub Saue tammikus nn

jaanituleplatsil, kuhu möödunud suvel rajati
kõlakoda ja sellel suvel päikesekell. Teeme ettepaneku nimetada meie vabaõhupidude paik
Tammepargiks.
Oma arvamust Tammepargi nime kohta ja oma nime varianti saate pakkuda Saue
Linnavalitsuse infoletti aadressil Tule 7 või
saue@saue.ee või telefonil 6790170.
Elena Kalbus
Sirje Luberg
Saue Huvikeskus

SUVISTE HEAKORRATÖÖDE ETTEPANEKUD
ehk
MALEVLASED OTSIVAD TÖÖD
Suvel alustab taas tööd NOORTE TÖÖMALEV.
Et Saue muutuks kõigi jaoks puhtamaks, kaunimaks ja paremaks paigaks
ning et noortele malevlastele jätkuks kasulikku tööd,
ootame kõigi mõtteid ja ettepanekuid,
MILLISEID HEAKORRATÖID NOORTELE PAKKUDA.
Koostöös saame mitmekülgsema pildi kodulinna vajadustest ja ootustest.
Vastata võivad kõik: üksikisikud, ühistud, MTÜ-d, ettevõtted.
Saatke oma ettepanekud aadressil erna@saue.ee, Saue Noortekeskus, Tule 7, 76505 Saue
või helistage tööajal 6790192, 5166269
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Linnavalitsus eraldas reservfondist raha ja toetusi
spordiühingutele, otsustas välja maksta märtsikuu sotsiaaltoetused
Linnavalitsuse 14. istung toimus 31. märtsil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 98.
2. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 10 000 krooni MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubile Gröönimaa ekspeditsiooni korraldamisel Saue linna sportlase
osavõtukulude osaliseks hüvitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 99.
3. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* spordiklubile Saue Tammed 2 700 krooni lasteja noortegruppide tegevuskulude katteks;
* spordiklubile THK-88 1 950 krooni laste treeninggrupi tegevuskulude katteks;
* korvpalliklubile Saue 4 500 krooni laste treeninggrupi tegevuskulude ja Harjumaa meistrivõistlustest osavõtukulude katteks;
* kergejõustikuklubile “Tipp” 4 200 krooni
noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks;
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 2 400 kroo-

*
*
*
*
*
*
*
*

ni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks;
Saue Jalgpalliklubile 30 300 krooni laste ja
noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks II ja III kvartalis;
Kimura Shukokai 1 950 krooni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks;
Saue Ratsaspordiklubile 1 950 krooni laste ja
noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks;
Saue Võrkpalliklubile 3 750 krooni noorte
treeninggruppide tegevuskulude katteks;
Saue Tenniseklubile 9 600 krooni laste ja
noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks;
Saue Poksiklubile 4 500 krooni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks;
MTÜ Energy Club Teamile 3 000 krooni
noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks;
spordiklubile Rullest 4 000 krooni Tuuliki
Poomi osavõtukulude katteks Euroopa meistrivõistlustest;

* Rocca al Mare Uisukoolile 600 krooni Viktoria Beljajeva treeningkulude katteks 2004. a;
* Tallinna spordiseltsile Kalev 600 krooni Taavi
Riit’i treeningkulude katteks 2004. a;
* Saue Gümnaasiumi spordiklubile KS Saue
3000 krooni transpordikulude katteks osavõtul maijooksust ja südamejooksust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 100.
4. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 101.
5. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Sotsiaaltoetusi maksti märtsis laekunud avalduste alusel 16 550 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 102.
6. Saue linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna haridusasutuste töötajate töö tasustamise alused” läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
7. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus väljastas ehitusload ja kauplemisload, arutas
sotsiaalküsimusi ning volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 15. istung toimus 07. aprillil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 103.
2. Tule tn 20 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS Sami’le.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 104.
3. Vana-Keila mnt 92 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 105.
4. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 106.
5.-6. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 107-108.
7. Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 109.

8. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
* FIE Silvi Pärnale kevadlaada korraldamiseks
09. mail, aadressil Pärnasalu põik 1;
* FIE Enn Heinsalule vanakraamilaatade korraldamiseks 25. aprillil, 20. juunil, 22. augustil ja
19. septembril jaanituleplatsil.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 110.
9. Linnalaagri korraldamine (I lugemine).
Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata
eelnõu teisele lugemisele.
10. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna Kadaka piirkonna üldplaneeringu kehtestamine”
läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.

Saue linnavalitsus plaanib turvafestivali
Kas teie vannitoas või duširuumis on libedust takistavad vaibad? Tõenäoliselt paljudel ei ole. Jumala abiga pole teie perest keegi siis õnnetult
libisenud. Kas teie korteris või majas on suitsuandur? Või ehk on teie majapidamises tuletekk? Võib oletada, et vähematel inimestele kui
libedust vähendavate vaipade omanikel. Ka neid
asju ei pea paljud vajalikeks, kuid punase kukega ehk siis tulekahjuga kokku puutunud inimesed
muretsevad need vast endale. Ja kui juhtub õnnetus, kas siis tuleb enne peatada verejooks või helistada kiirabisse? Mida teha, kuidas olla nii, et
juhtunud õnnetuse tagajärjed oleksid võimalikult väikse kahjuga. Saue Linnavalitsus kavandab Saue inimeste jaoks ettevõtmist, kus teie igapäevast turvalisust puudutavatele probleemidele
antakse selgitusi.
Praegune linnavalitsus kutsus kohe pärast tegevusse astumist ellu korrakaitsekomisjoni. Töörühm on arutanud liikluskorraldust, joodikute
korralekutsumist, noorte pätitegemisi jm. Komisjoni esimees, linnavalitsuse liige Heli Joon pakkus välja, et Saue elanikele võiks korraldada
sellise ürituse, kus kirjutise alguses esitatud küsimustele, aga ka tuleohutust laiemalt, tervise hoidu, liiklusturvalisust, koduse vara kaitset, vältimatut abi jne puudutavtele probleemidele saaks
tähelepanu juhtida ja asjalikke nõuandeid anda.
Korraldame Saue TurvaVest 2004 jaanituleplatsil 15. mail. Esilagu plaanime tegevust kol-

meks tunniks – algus kell 12.00 ja lõpetame kell
kolm. Turvafestivali mõte on anda ideid ja panna
inimesed järele mõtlema eelkõige oma kodu turvalisuse ja oma lähedaste julgeoleku üle.
Esialgse kava kohaselt oleme kohale kutsunud Päästeameti, kes näitab oma paremat tehnikat. Korraldame esmaabivõistluse kaunikesti elulähedastes õnnetustes kannatanute abistamiseks.
Siit tuleb kaasalöömise palve Saue ettevõtjatele ja elanikele. Kui soovite oma 4-5 liikmelise
võistkonna välja panna, teatage sellest Heli Joone meilile heli@saue.ee või telefonile 679 0174.
Turvalisuse juurde käib tänapäeval ka turvaseks
– AIDSi ennetuskeskus tuleb oma teadmiste ja
oskustega nõu andma. Näitame, kuidas vältida
põletushaavu ja kuidas neid ravida. Maantee liiklusohutuskeskus näitab, kuidas näeb välja turvavööta sõitmine autoga. Ehk saab mõnele selgemaks, et turvavöö pole samaväärne lipsuga: tahan
– kannan, tahan – ei kanna. Sauel patrullib turvaﬁrma Falck – nemad tulevad oma valveseadmeid
näitama ja oma teenustest rääkima. Kogu perele peaks huvitavat tegevust-vaatamist jätkuma,
sest kohale toome ka väikese teemakohase teatrietenduse ja Saue muusikakooli puhkpilliorkestri. Lootma peab, et inimestele nii vajalikku üritust
toetab ka ilmataat. Täpsema turvafestivali programmi avaldame järgmises Saue Sõnas ja riputame üles ka www.saue.ee kodulehele.
Juhan Hindov

11. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna 2003. a
eelarve täitmise aruande kinnitamine” läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
12. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 3 400 krooni Alar Sudakule
etenduse „Põrgu-Maa-Taevas“ ﬁnantseerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 111.
13. Info
Otsustati hakata lillekimpudega meeles pidama
eakaid vanureid nende sünnipäevadel alates 95.
eluaastast.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavalitsus on huvitatud
praktikantidest
Omandatav eriala:
1. Infotehnoloogia/maakorraldus: töö
maakorralduse andmebaasiga – teede-tänavate ja planeeringute registri
arendamine ja andmete kontroll;
2. Infotehnoloogia: veebiarendus;
3. Asjaajamine: dokumentide
digitaliseerimine
ja/või kogemus järgmistel aladel:
4. protsessijuhtimine: protsesside kaardistamine;
5. linna strateegilise arengukava koostamine: uuringute teostamine.
Pakume ka 2 praktikantikohta linnalaagrisse kasvatajaks, (26. juuli – 01. august,
vahetuses 20 last vanuses 7–11 aastat).
Täpsem info tel 6790 196, 5292820
Eelistame Saue noori.
Kui oled huvitatud, saada oma C.V.
aadressil saue@saue.ee, info
telefonil 679 0170.
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Aprillikuu on koristustööde tegemise kuu
Taas on kevad käes ja lumevaiba kadumisega tuli välja räämas
maapind, mis kordategemist igatseb. Ilusad kevadilmad võimaldasid koristustöödega algust teha
juba märtsikuu lõpupäevil, mida
küll just sageli ette ei tule. Ja tublimad sauelased ei lasknud seda
võimalust käest ning kasutasid ära
puhkepäevi oma koduümbruse
korrastamiseks. Eks ole aprillikuu
olnud ikka kevadkoristuste tegemise kuu. Tehkem seda ka need,
kes veel selleks aega ega võimalust pole leidnud! Kurb on nentida, et mõnel inimesel pole silma
oma räämas aiataguse või kinnistuga piirneva kõnnitee märkamiseks ja seda korrastatakse siis, kui
ametnik asjasse sekkunud.

2. aprillil alustas ka lume- ja libedusetõrjetöid tegev ﬁrma Kalsep
tänavatelt ja teedelt sinna talve
jooksul riputatud puistematerjali
koristustöödega. Nii varast koristustööde algust ei mäletagi. Samas
tuletan meelde, et Ladva tänava
jäätmete kogumisplatsile on võimalik ära anda vanu televiisoreid,
külmkappe, autorehve, kasutatud
õli, tetrapakendeid, klaas- ja plastpudeleid, olmejäätmeid, akusid,
patareisid, vanapaberit jne. Samuti on pakendijäätmete kogumiseks
paigaldatud linna erinevatesse piirkondadesse 21 konteinerit, mida
väga agaralt kasutatakse.
Aprill on Saue heakorrakuu
Seoses heakorrakuuga teostab
OÜ Metanex elanikkonnale ja ﬁr-

madele vanametalli ja autoromude tasuta äravedu. Tellida saab
tel. 6782055 ja 5015433 või meili teel metanex@hot.ee. Kampaania kestab 31. maini. Kevadkoristustöödest tekkinud jäätmete tarbeks on
lisaks olemasolevatele konteineritele paigutatud jäätmete kogumisplatsile kaks 15-kuupmeetrist
konteinerit, mida linnaelanikud
saavad tasuta kasutada ja seda
alljärgnevalt: 20., 22., 27. ja 29.
aprillil kella 17.00 – 20.00, 25. aprillil kella 12.00 – 16.00. Jäätmete
kogumisplats on avatud teisipäeviti
ja neljapäeviti kella 17.00 – 20.00,
pühapäeviti kella 12.00 – 16.00.
Ka käesoleva aasta juunis alustab tööd töömalev ning
üheks oluliseks tööks saab ole-

ma teeäärte haljastuse korrastamine. Kelle aiatagune korrastamist vajab, andke kirjalikult
teada, mulla saamise võimalus
on piiratud. Jätkub ka traditsioon kaunima kodu äramärkimiseks, mistõttu palume esitada
linnaelanikel omapoolseid ettepanekuid hiljemalt 21. maiks
k.a. telefonil 6790185 või e-mailil inger@saue.ee. Ärge häbenege ka ise oma koduaeda konkursile esitada, sest kõik ettepanekud
on teretulnud.
Meeldivat koostööd ja jõudu
kevadtöödeks!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Mõtteid jalgpalliplatsi ümber
Märtsikuu algul tutvusin lähemalt volikogu ehitus- ja maakomisjoni koosolekul Tule–Kasesalu tänava piirkonda plaanitava
jalgpalliväljaku eskiisprojektiga.
Tundub, et asi on praeguse võimuliidu poolt juba ära otsustatud, sest nii mitmedki komisjoni
liikmed eesotsas komisjoni esimehega olid “tihedalt ja probleemivabalt koondunud“ selle idee ümber, et muid variante
polegi Sauel olemas ning esineti üsna ülbelt ja mõnitavalt. Noh,
see mind ei ärrita, see rohkem esinejate endi võimu ja vaimu vahekorra probleem… Minul kui inseneri ettevalmistusega inimesel
tekkisid aga mõned küsimused,
millele kahjuks asjaomased koosolekul ei andnud ammendavaid
vastuseid. Seetõttu tahtsin neid
mõtteid jagada ajalehe veergudel. Lähtun kõigepealt eeldusest
ja veendumusest, et Saue linn vajab ja väärib korralikku ja kaasaja
nõuetele vastavat staadioni. Praeguse kohavaliku kahjuks kõneleb
üks ja väga oluline asjaolu – sinna
mahub ainult jalgpalliplats, lisaks
tenniseväljakud.
Minu mõte on olnud alati, et
Sauel peaks olema üks hea (miks
mitte isegi Lääne-Harjumaa parim)
staadion, kus saaks läbi viia võistlusi ja treeninguid nii jalgpallis,
kergejõustikus kui ka muudel välialadel, peaks olema staadion, mis
oleks ehituselt normaalmõõtmeline ning kasutamiselt universaalne.

Nüüd aga tekib tegelikult poolik
olukord – gümnaasiumi juures on
kulunud spordiplats, mis kuidagi
ei kanna staadioni nime ning Tule
–Kasesalu nurgal jalgpalliplats,
mis kah ei anna tegelikult staadioni mõõtu välja. Kui näiteks tulevikus volikogu valimistel tekivad
ehk teistele spordialadele (näiteks
jäähoki, ragbi, golf - mis iganes)
survegrupid, kas siis algab linnas
iga 3 või 4 aasta tagant neile nö
“oma staadioni” ehitamine?! Ja
kuhu? Nii nagu Sauele oleks vaja
ühte ja universaalset keskust, on
vaja ka sellist ühte ja universaalset spordirajatist, mida võiksime
uhkusega nimetada näiteks linnastaadioniks.
Saue vanasõna: elame - näeme
Seetõttu peangi Tule – Kasesalu lahendust liialt kiirustamiseks ja
vähe läbimõelduks, ainult hetkeolukorra impulsi, mitte tulevikku arvestavaks lahenduseks. Iseasi, kui sellega on soov järgmistel valimistel
ainult hääli püüda ja kiiresti maksta kinni väljahüütud lubadused ja
veel maksumaksja oma rahadega…
Ka tekitas minus kahtlust komisjoni esimehe hr. Valdis Toomasti poolt
väga resoluutselt väljaöeldud ehituse
piirmaksumus – 4,5 miljonit krooni.
Vaadates eskiisprojekti, arvan, et tegelikkuses tuleks seda vähemalt kahega korrutada.
Mida siis projekteeriti, mida
näidati ja mida siis ehitada kavatsetakse? Kuid nagu ütlevad vanad
sauelased, elame - näeme. Vas-

tuvõetud eelarves on selleks küll
vaid 2,6 miljonit krooni. Samas
aga on jäetud tegemata töö maaomanikega neilt maade ostmiseks
gümnaasiumi juures, kuigi selleks
oli just praeguse võimuliidu poolt
sisse kirjutatud üsna kopsakas summa. Kuna maaomanikke ähvardati
neilt maade äravõtmisega võimuliidu esindajate poolt“ seaduslikul
teel” (need hääled kõlasid ka korduvalt volikogu istungitel), siis muidugi ei soovi nad enam 1940. aasta korduse kartuses enam Saue linna
juhtidega kaupa teha …
Kokkuvõtteks aga on mul
järgmine ettepanek – tuleks moo-

dustada Sauele normaalmõõtmelise staadioni ehitamiseks sihtasutus,
mis kaasaks vahendeid nii spordialade liitudelt ja muudelt organisatsioonidelt (miks mitte ka lastevanemailt), mitte ainult linna eelarvest,
millel on täita palju seadusest tulenevaid ülesandeid ja millede hulka ei kuulu siiski valimislubaduste
kinnimaksmine. Aga võib-olla on
see kõik “uus poliitika ja vali kord”
Sauel, mine võta kinni …
Vello Toomik
Saue linnavolikogu, ehitus- ja
maakomisjoni liige

Saue Linnavalitsus teatab

Saue linna Pärnasalu tn 31 kinnistu ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
26. aprillist kuni 10. maini 2004
Saue Linnavalitsuses Tule tn 7
E-N kella 8-17 ja R kella 8-14.
7975 m2 suuruse kinnistu detailplaneeringu koostas
OÜ Hendrikson&KO (töö nr T26/03).
Planeering määrab kinnistut ümbritseva hoonetekompleksi
teeninduseks vajaliku maa, täiendab sihtotstarvet ja täpsustab
hoonestusõigust.
Planeeringu avalik arutelu toimub 10. mail kell 17.00
Saue Linnavalitsuses.

5

17. aprill 2004

S UEL JUHTU

Kohtumine linnapea Jaan Moksiga oli inforohke
7. aprillil, kui linnapea Jaan Moks
tuli päevakeskusesse rääkima
Saue keerulistest tulevikuvalikutest ja Inger Urva eelseisvast uuest
jäätmehoolduse ümberkorraldamisest, tuli saal kuulajaid pilgeni
täis. On hea, et sauelased tahavad
aktiivselt teada saada oma linna
olevikust ja tulevikust ja et ametnikud soostuvad rahvaga suhtlema. Mida siis uut kõneldi?
Piisab teadaolevatest muredest rääkimisest: kulutused haridusele olid möödunud aastal
55% eelarvest, vähemaks ei jää
need ka käesoleval aastal. Juurdeehitus tuleb lasteaiale, algklassidele ja muusikakoolile on maja
vaja, koolisöökla on liig väike,
plaanis on jalgpallistaadioni ehitamine. Kõik ettevõtmised vajavad miljoneid. Vee- ja kanalisatsioonivõrkude väljaehitamine,

mis paratamatusena ees seisab,
käib üle jõu linnale ja ka liitujatele. Kuid peagi saab eurorahasid ja võib töödega alustada. See
toob kaasa keerulised probleemid
tööde teostamisel, sest praktiliselt
muutub linn üleskaevatud songermaaks. Monopoolne Tallinna
Vesi on kallis. Kui veetrassid said
ära müüdud 1,4 miljoni eest, siis
tagasi ostmiseks peaks maksma
5,2 miljonit. Ja edasi kulutused
aina suurenevad. Sama on maaga, kõik on erastatud ja nüüd võib
linn maad tagasi osta hingehinna
eest. Karmid õppetunnid.
Linnapea jagas infot ja hetkelohutusi ei pakkunud
Kas on ikka järgitud reeglit:
üheksa korda mõõda, üks kord
lõika? Endastmõistetavalt on raha
vähe ja kõike vajalikku ei saa teha.
Tuleb teha valikud. Seda enam tekitab nördimust, et vandalism lok-

kab Sauel edasi. Süstemaatiliselt
lõhutakse liiklusmärke, nüüd on
jaanituleplatsil kiik lõhutud ja selle parandamiseks kulub 23 tuhat.
Õigustatult nutame mõne valgustusposti puudumise pärast, milleks raha ei jää. Niigi napi raha
peame kulutama pättide pärast.
Linnapeaga kohtumisel oli palju küsimusi ja vastuseid. Säästumarketi tulek on lahtine. Maksimarketi juurde bussipeatust niipea
ei saa (nõutakse jalakäijate tunnelit), avalik WC keskusesse ehitatakse, raskete rongide läbisõit
Sauelt kollitab edasi, läbirääkimised parema variandi leidmiseks
käivad. Koosoleku lõpul oli linnapea veel kaua aega murelikest küsijatest piiratud. Tundus, et kõik
said objektiivsed vastused, mitte
hetkelohutusi.
Soovitan kõigil veel kord tä-

helepanelikult läbi lugeda Inger
Urva artikkel 3. aprilli lehes.
Oma ettekandes rääkis Inger Urva
samal teemal üksikasjalikumalt ja
andis lubaduse edaspidi probleemi
pidevalt käsitleda. Siis kui asi sügavamalt selgeks saab. Ette hoiatades, tulemas on karmid muutused kogu jäätmekorralduses. Seda
juba uuest aastast. Kogemused
näitavad, et inimesed reageerivad
toimunule hilja, kui kõik on otsustatud. Kuidas linn viib ellu deviisi “Igaüks maksku ise oma prügi eest”? Projekt tuleb koostöös
elanikega ette valmistada. Muidu
leiame end maksmast kasvõi olematu prügi eest või vastupidi. Ja
sorteerimisest me ei pääse. Koristustöödeks jõudu ja ilusat kevadet
soovides lõppeski koosolek.
Koidula Soosalu

Saue kodulooklubi korraldas kevadpeo
Ülestõusmispühade lähenedes tekkis kodulooklubilastel soov tähistada kuidagi kevade saabumist.
Otsustati korraldada pidu „Oh
seda kena kevadet“ koos pühadekaartide ja vanaemade-aegsete toiduretseptide väljapanekuga.
Nii see juhtuski: 6. aprillil kogunesid Saue kodulooklubi liikmed
koos kutsutud külalistega kaunite
kandlehelide saatel Saue raamatukokku, et avada Iiness Silla karikatuuride näitus ja ühtlasi maitsta
pühaderoogasid. Et aprillikuu on
ka naljakuu ja et Saue linnas elas
suurepärane inimene Iiness Silla,

kelle hobiks oli karikatuuride joonistamine, avanes tänu tema perekonnale võimalus neist karikatuuridest näitus koostada.
Peo avamiseks esitas Elena
Kalbus kevadise luuletuse ja andis seejärel sõna Raiot Sillale, kes
tutvustas lühidalt oma õde Iiness
Sillat ja tema töid. Vaatamata oma
haigusele ja küllaltki raskele saatusele, olid Iinessi karikatuurid
elurõõmsad. Isegi kõige raskemaid teemasid käsitles ta rõõmsa
huumoriga. Raiot Silla tänas raamatukogu töötajaid võimaluse
eest esitleda osa Iinessi karika-

tuuridest raamatukogus. Väljapandud karikatuuridele lisaks on
vaatamiseks veel mapp joonistustega, milledega on kõigil asjahuvilistel samuti võimalik tutvuda. Iiness Silla näitus jääb avatuks
30. aprillini.
Peale hr. Silla sõnavõttu siirduti teisele korrusele, kus oli kaetud pühadepärane pidulaud, mis
oli kaunistatud kevadiste kaseokste ja pajuurbadega. Enne roogade maitsmist rääkis Elena Kalbus
vanadest kevadpühade tavadest
ja esitas hulga vanasõnu Virust
Võruni – mis lubasid, määrasid
ja kohustasid töid ja toimetusi kevadpühade ajal. Siis oli aeg roogade maitsmiseks. Laual leidus
vanaema-aegsete retseptide järgi

tehtud heeringasalatit (koos leiva
ja võiga), pirukaid, küpsetisi, loomulikult ka pasha koos puuviljadest kaunistustega. Ei puudunud
ka värvitud pühademunad, mille
koksimisega end lõbustati.
Eriti uhke oli munade väljapanek – alates jaanalinnu munast
kuni vutimunadeni, samuti kompositsioonid kolmest suurest sinisest munast koos siniste linnukestega ja vutimunad juustupulkadest
“kaevus”. Õhtu kulus kiiresti vesteldes ja piduroogasid maitstes,
taustaks kõlamas kaunid viisid
Jüri Mänd’i kandlelt. Üldiseks arvamuseks jäi – pidu oli tore.
Ly Vikerpuur

SAUE MUUSIKAKOOL
SAUE POISTEKOORI

KEVADKONTSERT
SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
LAUPÄEVAL 1. MAIL KELL 13.00
Kevapeo külalised kuulavad väikest sissejuhatust üritusele
Saue raamatukogu lugemissaalis Elena Kalbuselt (paremal).
Tema kõrval seistes kuulab teda Raiot Silla.
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Sudaku Taevateater läks Põrgust Taevasse
Küberneetika Instituudi Saue laboratooriumis kehastus robotiks
Põrgust Maad vallutama saadetud
hing, kes mõtleb 50 miljonit mõtet
sekundis, jookseb 480 kilomeetrit
tunnis, lakub õlle asemel taskupatareid, nõuab Euroopa Inimõiguste Kohtus robotitele inimõigusi, armastab hullupööra oma naist
ja käis koos temaga Paradiisiväravas luuletusi lugemas. Võimatu?
Teatris on kõik võimalik ning just
sellist lugu Matti Nappuse poolt
ehitatavas Saue Seltsimajas Taevateatri trupp koostöös Saue Linnavolikogu liidritega teatripäeval esitaski.
Helistasin Saue Linnavolikogu liikmetele Rafael Amosele,
Kostel Gerndorﬁle, Ero Liivikule ja Matti Nappusele, kas nad
analoogselt eelmise aastaga oleksid nõus kõrgkoolide ja ministeeriumite kõrgustest laskuma
happeningi areenile. Kuna neil
oli kogemus, et Taevateatris võib
minna lavale sama mõnusalt nagu
saunas, siis olid nad nõus. Seega on teatripäev üks päev aastas,
kus volikogus vaenutsevad pooled
moodustavad ühtse teatripere.
Selliseid etendusi peaks reklaamima lausega: “Sudak mängib
lolli, volikogu liikmed teevad
pulli!” ja rahvaliku rõkatusega
saaks saali täis. Kalambuuri asemel ilmutas end plakatitel ingel
Veronica. Piltilusat plakatit tehes
ei taibanud, et ingel toob kohale
sügavalt usklikud, mõjutades jumalavallatuid koju jääma, kuid
just jumalavallatud oleks olnud
selle tüki publik. Loole, kus peategelaseks on Põrgust maailma
vallutama saadetud hing, kes kehastub Saue laboratooriumis Anti
loodud küborgiks. Mida enam
pensionäridest publikut kogunes,
seda ebakindlamalt end tundsin.
Nooremaid oli mõni üksik. Kui
nooremaid oleks olnud rohkem,
oleksin nii mina kui trupp tundnud end kindlamalt. Taevateater oma kummalises laadis mõjus
kõrges eas publikule nagu oleksin
lubatud tantsupeo asemel mänginud jazzi.
Luciferi monoloog kohutas
pealvaatajaid
Ja kui ma siis Luciferina
müristasin pea peale pööratud
Meie Isa Palvet “Mina ise, kes ma
tulin taevast. Pühitsetud oli minu
nimi. Minu riik tuli, minu tahtmine sündis nagu Põrgus nõnda

Ingel Veronicat mängis Veronika Mitting, kelle roll oli etenduses Põrgu-Taevas Maa olla
kaitseingel.
ka Maa peal”, pudenes pärast
antikristust osa publiku usk tükki
tükkideks. Saaliga kadus kontakt
nii, nagu kaob elektrivool. Tuntava osa publiku külm suhtumine
tekitas Taevateatri trupile külmakrambid. Etendus muutus rabedaks, rabedus lõhkus lavastust.
Baaristseeni disko, kus näitlejad
on alati publiku pannud kaasa elama, oli krahhi tipp. Näitlejad seisid laval nagu lambad, sest nende juhtoinana olin pannud puusse.
Sel hetkel oleks võinud publikule müüa tomateid lavale loopimiseks. Kriisiolukorras tuli välja
kuulutada vaheaeg keset esimest
vaatust. Vaheajal läks tuntav osa
vanemast publikust noorusliku
kiirusega koju.
Minus olevad autor, lavastaja ja näitleja nõudsid minult
kui korraldajalt krahhi tunnistamist ja publiku kojusaatmist. Ees
ootas tulevik, kus oleks Sauel
saanud piinlikkusetundes liikuda ainult õhtuhämaruses ja ööpimeduses. Kord lõhub Sudak rahvakoosolekul toole, kord keerab
oma etenduse tuksi. Päästis ainult armastus. Armastades Ingel
Veronicat mänginud Veronikat,
tahtsin talle anda esinemisvõimaluse, sest võlgnen talle nii näidendi kui lavastuse inspiratsiooni.
Kuid Veronica ilmutab end alles
tüki lõpus. Kuidas jõuda lavastuse
lõpuni, kui etendus on juba hingusel? Korraldajana jätsin esimesest

vaatusest välja episoodid, mis peletaks põrguliku keerukusega minema ka ülejäänud publiku. Antit mänginud Ivar Tohvelmanni
poolt heliinstallatsioonina loodud
psühhodeelia jäigi kahjuks ainult
osalejatele kulissidetaguseks nautimiseks.
Andsin endale kui näitlejale korralduse minna kohe Paradiisiväravate stseeni juurde. Klaver mängis mõtlikku meloodiat,
hingena kannatav küborg luges
mõtlikult luulet, Gnoomi armastatu Elektra hing ühines temaga vaimus. Ning lava oli täis armastust. Armastust, mis on üle
usutunnistuste. Ning nii tekkis
kahe vaatuse vahele sama vahe,
mis on ööl ja päeval, taeval ning
põrgul. Elektrat mänginud Merit
Aavekukele avaldas pärast tunnustust teatriajaloolane Koidula Soosalu.
Osa volikogu liikmeid sai paradiisi
Paradiisi jõudsid volikogu
liikmetest kohtunikud, kes olid
lennukiga kukkunud Sauele. Ja
nagu Amos teatas, kukkusid nad
otse Amose parki. Järgnes puhas häppening, kus kohtunikud
küsitlesid tegelasi. Tekst sündis
improvisatsioonina. Tegelased ei
teadnud, mida küsivad kohtunikud, kohtunikud ei teadnud, mis
neil järgmisena tuleb pähe küsida. Kuid jutt kulges sedavõrd sundimatult, nagu oleksid nad ennegi
kokku mänginud. Marise mängitud küborgiks muudetud Cynthia
tunnistas Gerndorﬁst kohtuni-

ku enda isaks inimliku veenvusega. Tänasin taevast, et autor
olen. Muidu poleks julgenud kohtustseenis suudki lahti teha, sest
nii volikogu liikmed kui näitlejad
üllatasid mõtteerksuselt.
Ingel Veronica laul avas
küborgide kehadesse aheldatud inimhingedele Paradiisiväravad ja saalis kõlas aplaus. Aplaus
nõudis trupilt lavale tagasitulekut,
kuid häbi esimese vaatuse pärast
ei lasknud minna publikule kummardama teist korda. Piinlikkustundega võtsin vastu ka volikogu esimehe ja teiste tunnustajate
tänud. Selline oli siis Taevateatri trupi teekond läbi põrguliku
krahhi loomingulistesse kõrgustesse. Tänan kõiki, kes teekonnale
kaasa aitasid. Eelkõige publikut.
Saue Linnavalitsust Taevateatri
toetuse, Matti Nappust maja eest,
kus teatrit teha, Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumetsa toole
laenutamast, ettevõtjat Toomas
Valdmanni trükitehnika ja transpordi eest, kolleege Evi Maltsroosi, Agu Liivi ja Peeter Oeselga vajaliku abi eest.
Korruptsioonikahtluste vältimiseks olgu lisatud, et Saue
Linnavalitsuse poolt määratud
Taevateatrile antud toetusest volikogu liikmed rahalist honorari ei
saanud, kui etendusejärgse koosistumise võileivad ja rullbiskviit
välja arvata. Põrgu päralt – olgu
te Taevani tänatud!
Alar Sudak

Neljapäeval, 22. aprillil
LASTEVANEMATE PÄEV
SAUE GÜMNAASIUMIS
päevakava:
8.15 direktor J. Palumetsa tervitus
hommikukohv
9.10-10.55 võimalus külastada tunde
18.00 KEV DKONTSERT
peale kontserti võimalus kohtuda
aineõpetajatega
aulas avatud õpilastööde näitus
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Saue Muusikakool käis 8. aprillil
oma kooli õpilastega külas Pärnu
Muusikakoolil. Üritus oli juba pikka aega planeeritud ning ette võetud selle mõttega, et tutvustada
Saue muusikalapsi suvepealinnas,
tutvuda Pärnu Muusikakooli ja samuti uue kontserdimajaga. Ilm oli
väga ilus ning kevadpühad saabumas, kui jõudsime Pärnusse. Pärnu
Muusikakool ise asub kontserdimaja IV–VI korrusel. Õpilased saavad liftiga sõita tundidesse. Maja
on seest rõõmsates kollastes toonides, seintel on maalid ja joonistused
ning aknaorvades mõnusad istumiskohad õpilastele, kes ootavad oma
tunde. Koridorid on kteme Pär. Uä5svad lt asümmeetrPär. U.TjT*1.4 T81.110889D-0.02 1c0.25311Tw(niKstesiomaseeistadatunm763iptnTw(niped )3hlk)5Tw(Saue mpetsiiﬁ0 Tc)3h83004
masei-( SPO-c)3h830tnTw(niped )354

