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Saue Tammed on võitmatud
Põlva lähedal Intsikurmus 17. aprillil toimunud 45. Jüriöö orienteerumise viieetapilise teatejooksu võitjaks tuli kolmandat aastat
järjest spordiklubi Saue Tammede I võistkond koosseisus Erkki Aadli (fotol vasakult), Kirti
Rebane, Andreas Kraas, Viivi-Anne Soots ja Marek Nõmm.
Eesti Spordilehe rändauhind “Kalevipoeg kivi viskamas” on meie
rõõmuks Sauel tagasi. Väga hea
saavutus on ka Saue Tammede II
võistkonna – Lauri Malsroos, Piia
Paasma, Peeter Pihl, Edith Mada-

lik, Erik Aibast - kuues koht.
Õnnitlused tublidele sportlastele ja soovime tubli alguse järel
edukat saabuvat orienteerumishooaega!
Saue Sõna

⇒
Orienteerumisklubi Saue Tammed esindusmeeskond, kes
võitis juba mitmendat aastat
järjest Jüriöö orienteerumise
teatevõistluse ja tõi Kalevipoja
kuju taas Sauele.

Saue Noortekeskuse projekt tunnistati Eesti parimaks

Saue Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf noorte projekti „Kujundan ise oma kodulinna tulevikku“ esitlusel
Sauel Gümnaasiumi aulas.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ning Haridus- ja Teadusministeerium tunnistasid Saue Noortekeskuse projekti „Kujundan ise oma
kodulinna tulevikku“ 2003. aasta parimaks avatud noortekeskuste
projektiks. Saue Sõna ja Saue Sõna
Noorte eri on seda noori Saue linna
arengusse kaasavat projekti kajastanud peale projekti kokkuvõtva konverentsi läbiviimist. Konverentsi
raames ja selle järel sai näha projekti käigus valminud ﬁlmi „Kümneaastane Saue“ ja arengumakettide
näitust. Pöördusin seoses kõrge tunnustusega Saue Noortekeskuse ja
projekti juhi ning idee autori Erna
Gerndorﬁ poole.
Kas konkurents oli tugev?
Oli küll. Rahastati üle 100 projekti ja nad kõik olid asjalikud ja
rahastamist väärivad. Esmalt valis
iga maakond parima. Seega võitsime kõigepealt maakondlikult ja hiljem ka vabariiklikult kui innovaa-

tiline, kodanikukasvatuslik, noori
oma kodukoha arengusse kaasav
projekt.
Kas olete projekti käigu ja tulemustega rahul?
Kõik läks ootuspäraselt ja isegi
ületas ootusi noorte asjalike ja linna üldpilti tajuvate ettepanekutega.
Noori juhendanud linnaplaneeringute ﬁrma Hendrikson & Ko osakonnajuhataja Pille Metspalu kirjutab projekti ettepanekus: „Sauel
toimunud ettevõtmisi võib pidada
Eestis ja suure tõenäosusega Euroopas ainulaadseteks ja esmakordseteks. Sauel toimunu on sarnase
teemaga UNESCO programmist tegevuselt nii mõneski mõttes erinev
ja oma jätkuprojektidelt kindlasti sügavam ja tulemuslikum. Loodetavasti on Sauel läbiviidu heaks
eeskujuks teistele linnadele ja valdadele, et anda hilisematele plaanide elluviijatele võimalus planeeringute koostamises osaleda.“ Saue
seisukahalt on oluline, et projekti kaudu on noorte töö ja sellest tulenevad ettepanekud otseselt seotud
linna arendamisega. Projekti käigus
tõstatatud probleeme käsitleb 4. juuni noortepäeval ametis olev noorte
linnavalitsus ning võtab vastu sellekohaseid linnaarenduslikke otsuseid. Asjatundjate poolt juhendatud
noorte ettepanekud Saue arengukavale edastati volikogule. Valminud
on ﬁlm. Noored on saanud kogemuse ja oskused, mis võivad abiks olla
ka elukutse valikul ning seovad neid
tihedamalt kodulinnaga. Juba sel suvel hakkab töömalev kasutama oma
heakorratöödel värve, mis on Saue
linnaarhitektidega kokku lepitud.
Samuti täienes projektis osalenute

iseseisva ja analüütilise töö oskus
ning konverentsi kaudu esinemiskogemus. Nii esinesid Maria Liiv ja
Helen Saar meie projekti ettekannete ja ﬁlmiga Tartus noorte keskkonnakonverentsil.
Kas projektile on oodata jätku?
Jätkuprojekt „Saue – kodune linn“ on maavalitsusse esitatud. Selle raames on kavas uurida,
kuidas muuta kodulinn sauelastele veel kodusemaks, pearõhuga linna kujundusele. See on otseselt seotud linna arengukavaga. Selle kaudu
õpitakse tundma kohaliku omavalit-

suse töökorraldust. Plaanime veel
kahte Saue-teemalist videoﬁlmi:
„Kümneaastane Saue 2“ ja „Saue
meenutustes“. Saue ajalukku süvenetakse ka fotode kaudu. Seni pole
teada, kas Haridus- ja Teadusministeeriumi noortekeskuste programm
projekti rahastab, kuid juba maikuus
juhatab jätkutegevuse sisse linnadisainer Mai Šeini loeng „Linnadisain
linna omapära rõhutajana.“ Igatahes
tahaks, et noorte poolt innukalt ja tulemuslikult alustatu jätkuks.
Aili Mölder

15. mail 2004 algusega 12.00
Saue jaanituleplatsil kogupereüritus
Kavas on:
12.00 –
Avamine, päeva lühitutvustus
12.30
Teatrietendus lastele “112 aitab”
13.00 – 14.30 Esmaabivõistlused vabatahtlikele, korraldaja kiirabi kauaaegne arst Mare Liiger
13.30
Esineb Saue Muusikakooli puhkpilliorkester
14.30
Võitjate autasustamine
Kohal on Lõvi Leo ja tuletõrjekoer Nublu, vanad tuletõrjeautod,
Naabrivalve, Falck Eesti AS, AIDS-i Ennetuskeskus. Lastele korraldab mänge Päästeamet.
Kohapeal on võimalik soetada endale pulberkustuteid, suitsuandureid, esmaabivahendeid jm vajalikku. Maanteeameti autostendil saab proovida turvavööga sõitmist. Päästeamet demonstreerib,
kuidas kasutada tulekustutit ja kuidas anda esmaabi. Jagatakse infot, teabematerjali ja muud palju huvitavat. Meelelahutus ja
mängud lastele, võtke lapsed kindlasti kaasa.
TULGE VAATAMA NING KAASA TEGEMA!
Saue TurvaVesti veab hr KIRILL TEITER
Müügil jäätis, hamburgerid ja karastusjoogid.
Veel on võimalus registreerida võistkondadel esmaabivõistlusteks
(võistkonnas 4-5 võistlejat). Info ja tel Heli Joon 6 790 174, 5073024,
heli@saue.ee
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Toimetaja veerg
Euroopalik kevad
Tähtsate asjade puhul on ikka kombeks õnnitleda. Nii teen minagi ja seda lootusrikkalt.
Head sauelased, õnnitlen teid südamest Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks saamise puhul. Eesti riigi suured lootused on täitunud Oleme NATO ja EL liikmesriigid, mis tähendab
turvatunde euroopaliku olemuse tõusu. Milliseks kujuneb aga meie argielu uute võimaluste ja teistmoodi majandusolukorra tingimustes,
see selgub tasapisi aja jooksul. Tundub, et õnn
ei tule meie õuele iseenesest, vaid tuleb ära kasutada uusi võimalusi, uusi olukordasid. Saue
linn püüab seda teha eelkõige oma veemajanduse projekti edendades EL struktuurifondide
toel. Teame, et käiku on läinud Vääna jõe valgala tehnilise abi projekti rahvusvaheline hange
projektijuhi leidmiseks. Tänases lehes aga on
toimetajale jäänud suhteliselt vähe ruumi oma
veeru täitmiseks. Tahan allpool olevate teadete taustal lisada, et Linnavalitsus oleks rõõmus,
kui linnakodanikud tuleksid esimese tõeliselt
euroopaliku kevade taustal ka appi linna kasima. Meil pole põhjust võtta eeskuju Lõuna-Euroopa käitumismallidest linnamajanduse alal.
Eeskuju saab võtta ka näiteks meile lähemast
Põhjala riikidest, kus linna puhtusele ja heakorrale jätkuvalt olulist tähelepanu pööratakse.
Tehkem Saue talgute korras kenaks.
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Südamejooks oli sauelastele kõigiti edukas
Saue Gümnaasiumi õpilased ja õpetaja võitsid IV Südamejooksu karikad, mis toimus 24.
aprillil 2004 Nõmme Spordikeskuses. Saue
Gümnaasium oma osalusega Südamejooksul
toetas Eesti laste südameoperatsioone, osales 121 õpilast ja õpetajad Karin Tümanok,
Eve Tamm, Heli Uustal, Anu Vananurm,
Ann Lemnits, Merike Saul, Malle Liiv, Enla
Odamus ja Loreida Veskioja. Kiiremad 1 kilomeetri distantsil olid 1996. aastal sündinutest III kohaga Ramon Kriisa 3.43 ja II kohaga

Mari-Liis Oberg ajaga 4.26. 1995. astal sündinutest võitis Karin Nappus ajaga 4.00 I koha
ja II koha sai Annaliise Kalamees 4.05ga.
1993. sünniaastaga võistlejatest sai Enelin
Pruul 3.22ga I koha ja III koha Helena Pruul
3.26ga. Arvukaim klass oli III B, klassijuhataja Loreida Veskioja. Saue Gümnaasium teenis
parima kooli karika ja ka kooli spordiklubi parima karika. Koos veedeti tore laupäev looduses, mis pakkus kõigile rõõmu.
Laura Soosalu

Raamatukogus avati Saue fotohuviliste näitus
Saue Huvikeskuse kevadine fotokursus lõppes 22. aprillil näitusega Saue
Linna Raamatukogus. Ligi kuu aega
õppisid kursuslased kuidas pildistada,
mil viisil toimub kujutise jäädvustamine fotograaﬁliste võtetega. Liisa-Lotte
Käärdi juhendamisel saadi algteadmisi fototehnikast, ilmutamisest ja erinevatest fotožanritest. Võrreldes sügisel
toimunud kursusega tuli fotograaﬁahuvilisi pisut juurde ja kursusel osales kümmekond asjasthuvitatut. Pildistamiseks korraldati ühine väljasõit Saue Huvikeskuse fotokursusest osavõtjad näituse
Paldiskisse ja paremate töödega osa- avamisel koos juhendajaga.
letakse Eesti NATO Ühingu ja USA
suursaatkonna poolt korraldataval fotokonkursil. väljundiks suurele NATO Ühingu ja saatkonna korNüüdsel fotonäitusel osalesid kursuslastest vaid raldatavale fotonäitusele.
Ingeldrin Viljak, Helen Saar, Kaie Treiman, Nora
Saue Sõna
Reitel. Juhendaja oli Liisa-Lotte Käärd, mis ongi

Juhan Hindov

Saue Linnavalitsus
kutsub linnakodanikke

HEAKORRAPÄEVALE
8. MAIL
Kogunemine Keskuse pargis
kell 11.00 purskkaevu juures.
Osalejatele töövahendid.
Päeva lõpul ühine supisöömine.
Osalejatele loterii – peavõit on
muruniiduk.
Info 6709175

Head sauelased!
Linnavolikogu ja
kutsuvad teid

emadepäeva kontsert-aktusele
Saue Gümnaasiumi aulasse
9. mail kell 13.00

SAUE LINNAVALITSUS
kuulutab seoses tähtajalise töölepingu lõppemisega välja avaliku konkursi
Saue Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.
KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED:
- pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning
läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus;
- juhtimistöö kogemus;
- meeskonnatöö ja arvutikasutuse oskus;
- teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
- eesti keele oskus kõrgtasemel;
- ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
- õpi- ja otsustusvõimelisus.
KANDIDEERIJAL ESITADA:
- kirjalik kandideerimisavaldus;
- CV;
- kvaliﬁkatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- tõend juhtimiskoolituse läbimise kohta;
- oma visioon kooli töö korraldamisest ja hariduselu arendamisest;
- muud kandideerija poolt oluliseks peetud dokumendid.
LISAINFORMATSIOON:
- konkursivõitjaga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks;
- tööleasumise aeg 2. august.

Kõneleb volikogu esimees
Ero Liivik
Esineb Rene’ Eespere koor

Dokumendid palume saata hiljemalt 31. maiks Saue Linnavalitsusele aadressil Tule tn 7,
76505 Saue, Harjumaa või e-posti teel jan@saue.ee.
Lisainfo telefonil 67 90 184.
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Linnaarengust ja väliskoostööst
Kadaka piirkonna üldplaneeringust
Mul on hea meel tõdeda, et lõpuks on
heaks kiidetud Kadaka piirkonna üldplaneering, selle kehtestamise poolt oli 15. aprillil
volikogus valdav enamus liikmeid. See annab võimaluse luua Kadaka piirkonda mitmeid
kümneid „rohelisi krunte“, mille läbi paraneb
nii selle linnaosa heakord, linna tulevad juurde
uued maksumaksjad, kui ka meie korrusmajade inimesed saavad võimaluse rajada sinna endale kodu. Tänase linnavõimu jaoks on see ühe
olulise valimislubaduse täitmine, – kui Saue
tahab olla ja jääda „koduseks linnaks“, siis tuleb selle nimel ka kõvasti pingutada. Teatavasti tegutsevad meie naabrid, eriti Viimsi, Harku ja viimasel ajal ka Saue vald, et meelitada
juurde uusi maksujõulisi elanikke, Saue linna
kitsad piirid seavad aga meie sellistele ponnistustele tõkked – vabade maade vähesus ei luba
meil kujuneda kinnisvaraarendajate mekaks.
Samas tuleks aga kõik selleks vähegi sobivad
maad kasutusele võtta; kui Kadaka on suur ja
kompaktne piirkond, siis üle linna on veel mitmed väiksemad alad, kuhu rajada linnasõbralikke arendusi.
Saue linn Linnade Liidus
Viimase istungil nimetas volikogu ka Saue
linna esindajad Eesti Linnade Liitu. Sauet hakkavad seal esindama Jaan Moks, Ero Liivik ja

Tõnu Urva ning nende asendusliikmed Juhan
Hindov, Matti Nappus ja Malle Liiv. Eesti Linnade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille
liikmeteks on kõik 39 Eesti linna. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmeslinnade
huve nii Eestis kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond haarab kohaliku omavalitsuse korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades
välissuhtlusega. Linnade Liit on valitsusega
läbirääkimisi pidava Omavalitsusliitude Koostöökogu liige. Meile pakub Linnade Liidus
osalemisel eelkõige võimalus arendada väliskoostööd. Linnade Liidu välissuhteid praktikas iseloomustavad nii koostööprojektid, teabeüritused kui ka Eesti linnade esindatuse
tagamine rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides. Usun, et koostöövõimalused
avarduvad eriti peale Eesti liitumist Euroopa
Liiduga, kus omavalitsuskoostööl on pikad traditsioonid ja avarad võimalused.
Eurovalimised ka Sauel
Sellel viimasel mõttel tahaksin ka pikemalt
peatuda. Teatavasti toimuvad 13.juunil esmakordselt Eestis valimised Euroopa Parlamenti. Valimiste läbiviimiseks moodustab volikogu ka Sauel valimistoimkonna. Eesti esinduse
suuruseks Euroopa Parlamendis on kuus kohta. Võib vaielda, kas see esindus on piisav, et
seal midagi korda saata – pealegi võttes arves-

Linnavolikogu kehtestas Kadaka
piirkonna üldplaneeringu, kinnitas
haridusasutuste töötajate
töötasustamise alused
Saue Linnavolikogu 21. istung toimus 15. aprillil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue linna haridusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine (I lugemine).
2. Saue linna Kadaka piirkonna üldplaneeringu
kehtestamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 31 (poolt 11, vastu
1, erapooletud 3)
3. Nõusoleku andmine Saue linna üldplaneeringu
muutmiseks Saue Linnavalitsuse 27. juuni 2003.
a korraldusega algatatud Kasesalu ja Tule tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kaudu.
Otsustati vastu võtta otsus nr 104 (poolt 9, erapooletud 5)
4. Saue Linnavalitsuse 10.03.2004. aasta korralduse nr 76 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
5. Abilinnapea puhkusele lubamine.
Abilinnapea puhkab 10. maist kuni 30. maini 2004
(incl)
Otsustati vastu võtta otsus nr 105 (poolt 14, erapooletud 2)
6. Välislähetus.
Taani Kuningriiki Ledoje-Smorum´i sõpruskommuuni külastamiseks 20. maist kuni 23. maini
2004 lähetati Ero Liivik, Rainer Šternfeld ja Rafael
Amos.
Otsustati vastu võtta otsus nr 106 (poolt 13)
7. Välislähetus.
Soome Vabariiki sõprusomavalitsuse Lappin Kunta
külastamiseks ning Lieto Kunta veemajanduse-

ga tutvumiseks ja kunstmuru toodangut valmistava
Saltex OY ettevõtte külastamiseks 12. maist kuni 14.
maini lähetati Valdis Toomast ja Tõnu Urva.
Otsustati vastu võtta otsus nr 107 (poolt 14, erapooletud 2)
8. Esindajate nimetamine.
Linnade Liidu üldkoosolekule nimetati esindajad ja
nende asendajad:
* Ero Liivik ja asendajaks Matti Nappus
* Tõnu Urva ja asendajaks Malle Liiv
Linnade Liidu volikoguse nimetati Jaan Moks ja
asendajaks Juhan Hindov.
Otsustati vastu võtta otsus nr 108 (poolt 12)
9. Saue linna haridusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 32 (poolt 8, vastu
2, erapooletud 4)
10. Vastus arupärimisele.
Arupärimine oli esitatud kirjalikult 25. märtsil 2004
Andres Pajula poolt ja käsitles volikogu kahe aseesimehe vajadust. Vastus loetud ette volikogu istungil
ning kirjalik vastus edastatud Andres Pajulale.
11. Info.
Rafael Amos esitas linnapeale arupärimise, mis
käsitleb Saue Gümnaasiumi söökla renoveerimise
küsimust. Arupärimisele vastatakse järgmisel volikogu istungil.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

se asjaolu, et ka need kuus saadikut jagunevad
erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel, kuid
täna on see meie jaoks reaalsus. Meie esindajatel Euroopas on kanda vastutusrikas roll ja
palju ära teha. Paraku on mitmed viimase aja
arvamusuuringud näidanud, et rahva osalusprotsent nendel valmistel ei saa kuigi kõrge
olema. Väidetavalt olla selle põhjuseks väide, et valijale jääb Brüsselis toimuv kaugeks
ja arusamaatuks. Paraku ei ole see nii – peale 1.maid, kui Eestist saab Euroopa Liidu liige,
on pea iga euroteema meie jaoks ka siseküsimus. Kutsun sauelasi eelolevatel valimistel
aktiivselt osalema – asi on seda väärt, et valimispäeval välja tulla ja endale meelepärase
kandidaadi poolt hääl anda. Saadame Brüsselisse vaid parimad!

Ero Liivik
Volikogu esimees

Tammetõru 39
detailplaneering
läheb maavanema
järelvalvesse
Saue linnavalitsus võttis 03. märtsil vastu
Tammetõru 39 detailplaneeringu ja korraldas
selle avaliku väljapaneku 15. kuni 29. märtsini linnavalitsuse ruumides. Avalikustamise
ajal esitati kaks kirjalikku avaldust ja üks kollektiivne vastuväide Tammetõru 39 detailplaneeringu kohta. Esitatud avaldused puudutasid
planeeringus ettenähtud konkreetsete kinnistute ehitusõiguse ulatust ja vastuväide põhiliselt
planeeringu menetlemisega seotud probleeme.
12. aprillil toimunud avalikul arutelul oli
14 osalejat. Linnaarhitekti asendaja Mart Liho
tutvustas kokkutulnutele avalikustamise käigus laekunud avaldusi ja vastuväiteid ning
Saue linna seisukohti tõstatatud küsimustes.
Detailplaneeringu koostaja OÜ Casa Projekti esindaja Sirje Elme andis projekteerijapoolsed selgitused. Edasi toimunud arutelu käigus jäid vastuväite esitajad oma seisukohtade
juurde. Tulenevalt seadusest tuleb Tammetõru
39 detailplaneering esitada Harju maavanemale järelevalve teostamiseks.
Saue Sõna
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Linnavalitsus väljastas kauplemisload, arutas
sotsiaalküsimusi ja kuulutas välja avaliku konkursi
Linnavalitsuse 16. istung toimus 14. aprillil 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 112.
2. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 113
3. Sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 114.
4. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
* OÜ Haagisekeskusele, Pärnasalu 11, treilerite müügi korraldamiseks;
* Kindlustusjuht Kindlustusagent OÜ-le liikluspoliiside väljastamiseks aadressil Tule
põik 1.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 115
5. Avaliku konkursi väljakuulutamine.
Kuulutati välja avalik konkurss Saue Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks järgmiseks viieks aastaks. Konkursi läbiviimise eest
vastutajaks isikuks määrati jurist Jan Trei.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 116
6. Saue linna Pärnasalu tn 31 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.
Otsustati vastu võtta Hiteh Kinnisvara OÜ
poolt tellitud ja OÜ Hendrikson & KO poolt
koostatud Pärnasalu tn 31 kinnistu ja selle lähi-

ümbruse detailplaneering.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 117
7. Info.
7.1 Heli Joon
* tutvustas 15. mail 2005 korraldatava ürituse Saue TurvaVest 2004 kava, mis on korrakaitsekomisjoni poolt korraldatav üritus linnarahvale, mille mõte on anda ideid ja panna
inimesi järele mõtlema eelkõige oma kodu
turvalisuse ja oma lähedaste julgeoleku üle.
Projekt kiideti heaks.
* tutvustas Harju Maavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonna kontrollakti, kelle poolt viidi läbi Saue Päevakeskuses
psüühiliste erivajadustega klientidele osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteedi kontrollimine (akt lisatud protokollile).
7.2 Andres Noormägi
* tutvustas riigihanke nr 012219 pakkumiste
avamise komisjoni otsust.
Komisjon otsustas kvaliﬁtseerida OÜ
Kalsep´i, pakkumise summa 3,27 miljonit.
* seoses toimuva ehitustegevusega on AS
Paulig Baltig esitanud taotluse sissesõidutee rajamiseks. Otsustati anda nõusolek sissesõidutee rajamise alustamiseks.
* 08.mail toimub ülelinnaline laupäevak
„Saue puhtaks“, ettepanek kinnitada kor-

ralduskomitee eesotsas Juhan Hindoviga,
liikmeteks Heli Joon, Andres Joala, Inger
Urva, Andres Noormägi, Villu Liiv.
7.3 Juhan Hindov
* seoses Maitseainete laada korraldamisega
avaldas AS Paulig Baltig soovi sulgeda ürituse ajaks 05.juunil kella 10.00-15.00 liiklus Tule tänaval või piirata liikumiskiirust
30 km/h. Otsustati anda nõusolek tänava
sulgemiseks.
7.4 Margit Ots
* Saue Huvikeskus on esitanud ettepaneku
muuta põhimäärust ja taotleda koolitusluba. Et muuta põhimäärust tuleb minna volikogusse.
Otsustati Margit Otsal valmistada ette vastav volikogu eelnõu.
* Eesti Laskesuusaatmise Föderatsioon on
esitanud taotluse laskesuusataja Dimitri
Boroviku toetamiseks Torino OM 2006 ettevalmistamisel võimalusel 15 000 krooniga
Otsustati võtta info teadmiseks ja võtta arutusele edaspidi.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu, moodustas
konkursikomisjoni, arutas raamatupidamise küsimusi ning
volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 17. istung toimus 21. aprillil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldus.
15.aprill 2004 nr 118 „Kinnistu Vana-Keila
mnt 2 jagamisega nõustumine“.
2. Arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 119.
3. Tule tn 24a ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS Paulig Baltic´ule ehitise rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 120.
4. Tule tn 49 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ Ellebelle´le ehitise
püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 121.
5. Uus –Aru tänava piirkonna detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringu koostamise ja ﬁnantseerimise õigus anti OÜ Viigard´ile.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 122.
6. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Korraldusest informeeritakse volikogu järgmisel istungil.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 123.
7. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Krediidikäsutajatelt laekunud taotluste alusel
muudeti alaeelarvete artiklite jaotust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 124.
8. Nõuete bilansist väljaarvamine.
Tunnistati lootusetuks nõue OÜ Bauser
Invest´i vastu ja otsustati nimetatud nõue sum-

mas 2000 krooni bilansist välja kanda.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 125.
9. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Aprilli kuu eest maksti välja sotsiaaltoetusi
summas 9 381 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 126.
10. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 127.
11. Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 128.
12. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 129.
13. Saue Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise konkursikomisjoni moodustamine.
Moodustati konkursikomisjon koosseisus: Ero
Liivik, volikogu esimees; Rainer Šternfeld, volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees;
Juhan Hindov, linnavalitsuse avalike suhete ja
kommunikatsiooni valdkonna juht; Heli Joon,
linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juht; Janne Põlluaas, Saue Gümnaasiumi hoolekogu esindaja; Anu Kell, Saue Gümnaasiumi õpetaja.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 130.
14. Saue Linnavalitsuse 07.12.2001 a määruse nr 13 „Saue linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 2.
15. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Linnavara eeskirja kehtestamine” I lugemine.

Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
16. Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue linna Ärma kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogu eelarve-ja
arengukomisjoni ning ehitus- ja maakomisjoni.
17. Info.
Jaan Moks
Hallatavate asutuste palgakokkulepped
Otsustati neid mitte sõlmida ja valmistada ette
linnapea asjakohane käskkiri.
Linnavara kindlustamine
Otsustati sõlmida leping Salva Kindlustusega
ning järgmisel aastal valiku tegemisel kasutada tunnustatud kindlustusmaaklerite abi.
Külli Aru avaldus (Saue linna elamispinna vahetamiseks Tallinna elamispinna vastu)
Otsustati avaldusele vastata eitavalt.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni taotlus
laskesuusataja Dimitri Boroviku toetamiseks
(Torino OM 2006)
Otsustati toetada, koostööleping ja korralduse eelnõu rahaliste vahendite eraldamiseks reservfondist esitada järgmisele istungile.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Tütar käib isa jälgedes
Aastaid tagasi seisin ühel juuniööl
mõned tunnid mitmesaja aastase
tamme all. Jälgisin, kui hingestatult noored jaanipäeva öösel diskot vihtusid. Jaanituli oli kustunud,
algamas oli eesti rahva teine ärkamise aeg. Minu peas süvenes arusaam: pean järgmise aasta jaaniõhtu korraldamisest täie tahmisega
osa võtma. Aasta möödus lennates, tuli otsida raudteeliipreid jaanituleks, võimendus, esinejad, isegi elektri saamisega oli probleeme.
Lavaks sobis häda pärast ka õppebuss. Sellele kõigele aitasid kaasa Saue Kaitseliidust Jaan Kalbus,
Vello Siidor, Kalev Urma jt. agarad Saue poisid.
Meie tegemistesse ilmus märkamatult nagu augustikuine Haapsalu lossi valge daam Sirje Luberg
ja kohe õnnestus tal esinejate kohalemeelitamine jaaniõhtuks. Ar-

vasin, et daamil on kodus olles elu
igav, tuleb ja lööb ühistegevuses
täie innuga kaasa. Ükskord tuli
Sirje Lubergile koju viia üks vajalik paber. Minu suureks imestuseks jooksid ema sabas uksele
vastu kaks väikest last. Hakkasin
siis ääri-veeri uurima, kellega on
minul tegemist. Tuli välja, et Sirje
on Heino Annuse tütar. Meile kõigile on ammu teada, mis mees see
Heino Annus Sauel oli.
Sirje on alati ühtviisi lahe
On vana tõde, et pojad võtavad isade tegevuse üle. Selleks on
isegi oma termin - perekonnadünastia (tavaliselt meesliini pidi).
Tütred tavaliselt korrastavad vanemate elutöö materjale ja hooldavad oma põduraid vanemaid.
Minu elutarkusest peaks igal mehel olema vähemalt üks tubli tütar.
Sirje Luberg aga viib aasta-aastalt

Saue linnas edasi kultuuritegevust. Kusjuures pole veel keegi
öelnud, et Sirjest on villand. Ta on
alati ühesuguselt lahe. Ei ta vihasta, ei räägi teistest selja taga halvasti, ei küsi kõrgemat töötasu,
pigem otsib endale ise koormavamat tegevust juurde.
Kindlasti jõuab veel tulevikus
Saue rahvateatri tegevuse käima
panna, ega muidu poleks Sirje Luberg võitnud konkurssi Saue Huvikeskuse juhataja kohale. Alar Sudak ajab oma happeningiga Saue
teatri huvilised maa ja taeva vahele. Tundub, et Sauel on muusika-,
laulu- ja tantsutegevus rohkem arenenud, seega on huvitegevus kergelt kreenis. Kõneosavust läheb
meie noortel vaja Euroopa Parlmendi esinemisteni välja. Saue
Linnavolikogu otsustas Eesti Vabariigi aastapäeva puhul autasus-

Usu õpetamisele koolis – ei!
Religiooniõpetusele koolis – jah!
Eesti Vabariigi seadused ei luba
koolides anda sellist usuõpetust nagu oleme harjunud nägema Kevade ﬁlmis, kus köster sunnib Tõnissoni lauluraamatut pähe
tuupima. Eestis on keelatud usu
kui veendumuse õpetamine koolis. Kui see peaks mõnes koolis
nõnda hakkama toimuma, rikutakse koheselt seadust ja usuvabaduse põhimõtteid. Usuvabaduse põhimõtet rikutakse aga ka siis,
kui õpilasele antakse võimalus otsustada oma usuvabaduse üle olukorras, kus keegi täpsemalt ei selgita, millised on valikud ja mis on
nende taga. Alles pärast seda, kui
õpilasele on antud ülevaade religioonide paljususest ja maailmavaadete mitmekesisusest, võime
rääkida õpilaste usuvabadusest.
Siis saab ta kasutada oma vabadust ja valida, milline maailmavaade on temale hingelähedaseim. On siis selleks ateism,
maausk, kristlus, islam, budism,
materjalism, nihilism või mistahes muu maailmavaade. Alles nende maailmavaadete ja seisukohtade tundmaõppimise järel
saab õpilane teha põhjendatud valiku, olgu selleks kasvõi sobivaima valimata jätmine.
Meie koolides on lubatud
anda religiooniõpetust, mis põhineb laiapõhjalisel ainekaval, kus
käsitletakse eraldi ja erapooletult
maailma erinevaid religioone ning
pööratakse tähelepanu ka muinasusule, mida täna võib nimetada

ka maausuks. Ükskõik, kes seda
ainet koolis ka annab – ateist,
kristlane, moslem või maausuline - sõltumata ka sellest, kas ta on
oma ametilt kooli- või kirikuõpetaja, ei tohi see inimene õpilastele
peale suruda ei oma usku ega ka
oma uskmatust! Religiooniõpetus on aine, kus lisaks teadmistele õpitakse tolerantsust, sallivust,
mõistmist ja loomulikult mitmeid
eetilisi põhiväärtusi. Algklassides
on olulisel kohal mõisted: kodu,
mina, perekond, sõbrad, loodus,
kalendripühad, valitud lood piiblist, tõde ja vale, töökus ja laiskus,
rikkus ja vaesus, andestamine
jne. Põhikoolis esmane tutvumine eetiliste põhiväärtustega: kirjutatud ja kirjutamata reeglid ning
seadused, vanemate ja laste suhted, sallivus ja tolerantsus, ausus, töö, perekond, suhted noorte vahel, inimelu pühadus, sõda ja
rahu. Gümnaasiumis pööratakse
tähelepanu erinevatele religioonidele: religioonide tekkimine, rajajad, pühad paigad, õpetus, kombed, koht tänapäeva maailmas.
Loomulikult kuulub programmi ka kristlus ja kristliku kiriku ajaloo ning õpetusega seonduv
nii maailmas kui ka Eestis. Me ei
saa jätta tähelepanuta oma maa
ja rahva kristlikku tausta ja sedagi, et eestimaalastena elame täna
Euroopas, mille aega arvutatakse
Kristuse sünnist; puhkepäevaks
on kristlastele oluline pühapäev;
riigipühadena tähistame jõule,

Suurt Reedet, ülestõusmispühi,
jaanipäeva jne. Õpime ju ka geograaﬁas eraldi Eesti geograaﬁat;
ajaloos Eesti ajalugu ja kirjanduses Eesti kirjandust süvendatult.
Vaevalt pöörame samavõrra tähelepanu Portugali geograaﬁale või
Korea kirjandusele.
Kokkuvõtteks võiks tuua ühe
huvitava fakti, millest eriti palju
juttu pole tehtud: Eesti suhtumine religiooniõpetusse on võrreldes teiste Euroopa riikidega olnud
seni kõige vabameelsem. Prantsusmaa on ainus riik Euroopas,
kus religiooniõpetus on täielikult kooliprogrammist välja heidetud. Samas on antud igale
lapsevanemale võimalus kasutada 1-2 tundi koolinädala tunniplaanist lapsele usulise kasvatuse andmiseks mõnes kiriku- või
pühapäevakoolis. Viimasel ajal
on võetud aga taas suund religiooniõpetuse taastamisele Prantsusmaa kooliprogrammis. Eestis
on suur roll lapsevanemate julgusel valida lapsele religiooniõpetuse tund või mitte. Tegelikult ei ole
karta midagi – seadus keelab lapse aktiivse „usklikuks pööramise“
mistahes ainetunnis!
Urmas Viilma
Saue Gümnaasiumi vilistlane
Eesti Kirikute Nõukogu
religiooniõpetuse ümarlaua liige
1991. aastast religiooniõpetuse
õpetaja

Sel aastal sai Sirje Lubergist
Saue linna Teenetemärgi kavaler.
tada 2004. aastal energilist daami
Saue linna teenetemärgiga. Meie
linnarahval jääb soovida isa tütrele, kes kevadel sündinud, palju,
palju õnne, sest ega 13. mai – Sirje
sünnipäev – enam kaugel ole!
Matti Nappus
Saue Linnavolikogu aseesimees

Võõrkeeltenädal
toimus taas Saue
Gümnaasiumis
Traditsiooniline võõrkeeltele pühendatud nädal meie koolis toimus 29.032.04. Selle nädala jooksul toimusid
erinevates klassides tasemetööd, viktoriinid ,omaloomingu konkurss ja
muud huvitavad võistlused, mille käigus õpilased said oma võimeid proovile panna. Nädala lõpetasid aktused
erinevatele vanuseastmetele, mille käigus õpilased said inglise, saksa ja vene
keeles esineda. Lauldi, loeti luuletusi
ja esitati näidendeid. Nagu meil juba
aastaid kombeks, esinesid abituriendid ingliskeelsete näidenditega.12b
esitas oma versiooni Helisevast muusikast ja 12a loo Pöialpoisist ja seitsmest Lumivalgekesest.
Aktustel said tublimad keeletundjad ka väikesed autasud ja diplomid. Paremad inglise keele tundjad
on Kätlin Kuldmaa (3.kl), Annaliis
Torb (4.kl), Meidi Pihotalo, Aivar
Romandi, Siiri Saarma (5.kl) ,Märt
Mägi, Martin Kuuber (6.kl.) Keskastmele toimunud ingliskeelse maatundmise viktoriini võitsid Ragnar Uustal,
Joosep Sõnajalg, Hanna-Kaisa Niid ja
Helen Hunt (6.kl). Ingliskeelse lauselaiendamise võistluse, kus tuli seitsmesõnalist lauset 10 minuti jooksul
pikemaks muuta sõnade lisamise teel,
jagasid esikohta Johan Miller(12b) ja
Tõnis Märtmaa(12a) ,kes suutsid selle
ajaga lauset laiendada 150 sõnani.
Kooli tublimad vene keele tundjad on Maria Liiv (10a) ja Maarja Uusmägi (10b) ja Kaspar Pahla
(11a).Paremateks saksa keele tundjateks osutusid Merike Lehissaar (10a)
ja Tatjana Afanasjeva (6c). Suur tänu
võõrkeeleõpetajatele, kes lapsi juhendasid ja õpilastele, kes erinevatest üritustest innukalt osa võtsid.
Tuuli Oder
õppealajuhataja vanemas
kooliastmes
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Saue Muusikakooli õpilaste edu maakondlikel
ja üleriigilistel konkurssidel
Selle aasta 6. märtsil osales maakondlikul
kandlemängijate konkursil Sauel meie linna
Muusikakoolist 2 õpilast, kes pääsesid ka üleriigilise konkurssi eelvooru.
kuni 11- aastased: II koht Kaisa Rinne Saue
MK, õp. Pille Karras.
12-13 aastased:
I koht Egle Palm Saue MK,
õp. Pille Karras.
Lõppvoorus esines edukalt Egle Palm, kes saavutas oma vanuserühmas II koha.
Egle oli Saue Muusikakoolist ka kõige edukam
osaleja. Palju õnne!
Samal päeval võistlesid ka kitarristid.
Saue Muusikakoolist osales konkursil 4 õpilast.
Maakondlikul konkursil saavutasid auhinnalisi
kohti ja pääsesid üleriigilise konkurssi eelvooru 2 õpilast:
Kuni 10 aastased: I-II koht Hans Erich Liivik
(Saue MK, õp. Iljo Toming),
15a vanemad:
I koht Karl Kanter (Saue
MK, õp. Iljo Toming).
Üleriigilise konkurssi lõppvoorus osales Karl
Kanter. Palju õnne!
13. märtsil toimus Tabasalus maakondlik viiulimängijate konkurss.
Saue Muusikakoolist osales konkursil 3 õpilast
õp. Juta Rossi juhendamisel, kellest saavutasid
auhinnalisi kohti:
Kuni 10.a- Anni Ruul II-III koht
11.-12.a Märt Mägi I koht

Tublisti esines ka Saue Muusikakooli selle aasta lõpetaja Kätlin Anni. Üleriigilise konkurssi
kõppvooru pääses 2 õpilast Anni Ruul ja Märt
Mägi, kes saavutas diplomi silmapaistva esinemise eest.
20. märtsil toimus Loksal puhkpillipäev, kus
osales Saue Muusikakoolist 7 õpilast. Trompeti eriala esindasid Lembit Idol, Martin- Eero
Kõressaar, Ivo Paasik. Zürii tõstis esile Martin
– Eero Kõressaare. Teistel soovitas kellel trenni
teha ja mõnel pilli sisse rohkem puhuda. Flöödi
erialal esinesid Laura Pley ja Kadi Särgava. Eriti
tublilt esines Laura Pley. Saksofoni erialal esines
Tanel Oberg, kelle esinemisega võib igati rahile
jääda. Tänan kõiki õpetajaid Harry Illakut, Jüri
Hargelit, Sulev Sommerit ja kontsertmeistreid
Marina Jurtšenkot ja Elina Seegelit.
23. aprillil toimus suurearvuline klaverimängijate maakondlik konkurss Keilas.
Osales üle 90 mängija. Saue Muusikakoolist
võttis osa 11 mängijat, kellest saavutasid auhinnalisi kohti:
Elis Piirsalu I kl II koht õp. Gerli Kirikal
Mihkel Alamaa II kl diplom pala esituse eest, õp.
Terje Mäss
Julius Maaten II kl diplom pala esituse eest, õp.
Terje Mäss
Inge- Helene Pello III kl. II koht, õp. Gerli
Kirikal
Carol Männamets III kl. I koht, õp. Elina Seegel

Saue Gümnaasiumi rahvatantsijad
Lappeenrannas
Saue Gümnaasiumi neljandate klasside rahvatantsurühma 10 tantsijat viibisid 26. märtsist kuni 28.
märtsini Soomes Lappeenrannas. Osalesime festivalil „Kultuurid kohtuvad“. See oli traditsiooniline üritus, kus tutvustatakse eri maade kultuure. Selle aasta teemaks oli lapsepõlv eri maades ja
kultuurides. Meie rahvatantsurühma kutsus külla
Eesti Selts. Enne Lappeenranta jõudmist külastasime teaduskeskust Heureka. Eriti tore oli rottide
korvpall ja panoraamkino. Õhtuks jõudsime Lappeenranta, kus toimus peredesse majutamine.
Laupäeval toimus tantsulaager koos rahvatantsuseltsi Rajan Nuoret Kipittäjat tantsurühmaga.
Eesmärgiks oli ühise tantsukava koostamine
festivalil esinemiseks. Meie õpetasime neile eesti rahvatantse ja nemad meile soome rahvatantse. Tantsulaager lõppes ühise ujumisega ja saunas käimisega. Pärast seda läksid kõik kodudesse,
et valmistuda esinemiseks pühapäeval. Pühapäeval algas üritus unelaulude laulmisega eri keeltes.
Meie unelaulu esitasid Carol ja Carmen Männamets. Sellele järgnesid erinevate maade esinejad.
Oli nii laulu, tantsu kui ka pillimängu. Lõpuks oli
välja kuulutatud üllatusesineja. Ja selleks oli –
jõuluvana koos jõulueidega.. Jõuluvana jagas lastele komme. Enne teele asumist sõime kõhud täis
pizzeerias „Rax“ning sõit kodu poole läkski lah-

ti. Esitasime vastuküllakutse, mille soome tantsurühm lahkesti vastu võttis.
Küsisime laste käest, kuidas neile reis meeldis:
Kaisa: Soomes oli väga lahe. Tantse polnud
palju ja needki olid kerged. Elasime peredes. Seal
peres, kus mina olin tegeleti kogu aeg meiega ja
toideti väga hästi. Seal oli ka koer.
Ragnar: Mulle meeldis Soomes väga. Alguses tundus, et tantse on palju. Aga kui me need
selgeks saime, siis ei olnudki enam sellist tunnet.
Carol: Väga tore oli. Laevaga oli ka lahe sõita. Tore oli tantsida ja teistes peredes elada. Loodan, et selliseid reise tuleb veel.
Cristen: Mulle meeldis, et sai peredes olla.
Seal oli lahe ujula, kus oli kolm erineva kõrgusega hüppelauda. Tantsida oli ka tore, eriti soomlastega koos.
Carmen: Mulle meeldis peredes elamine.
Seal võeti meid hästi vastu. Sai näha, kuidas teised tantsivad ja ujumas oli ka lahe.
Kristian: Mulle meeldis Soomes väga. Seal
on küll palju inimesi, aga nad olid väga lahked ja
võtsid meid hästi vastu. Seal oli väga cool!
Cäthy: Mulle meeldis seal väga. Meid võeti kenasti vastu ja hoolitseti meie eest hästi. Mulle
meeldis ka laevas reelingu ääres. Üldiselt oli seal
väga lahe.
Karl: Mulle meeldis Soomes väga. Me käisime teaduskeskuses Heureka, kus oli samuti väga
lõbus. Meid võeti kenasti vastu. Käisime ujulas
ujumas. Esinemine läks korralikult. Minu arust
on soomlased väga lahedad.
Täname meie sponsoreid- Saue Linnavalitsust ja AS Sami, kelle abil meie sõit teoks sai!
Ise loodame, et see reis andis lastele innustust, et tantsimist jätkata.

Saue tantsijad istuvad oma esinemisjärjekorda ootamas.

Malle Liiv
Heli Uustal

Linda Kanter IV
kl. II koht, õp.
Terje Mäss
Paula Põld VII kl.
II koht., õp. Terje
Mäss
Võtsid osa Annellise
Kalamees, Bengt
Tohver, õp. Marina Jurtšenko klassist, Kristel Palts
ja Sandra Kaisa
Laurfeld.
24. aprillil toi- Egle Palm, kes saavumus
löökpill- tas üleriigilise kandlemängijate konkurss Maardus, mängijate konkursil II
kus osales Laura koha.
Kivik õp. Aleksandra Anstali klassist. Ühtlasi tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid suurepäraste tulemuste eest! Täname konkursside toetajad Harjumaa Omavalitsuste
Liitu ja Eesti Kultuurkapitali.
Saue Muusikakooli II lennu lõpetajate aktus
toimub 23.mail kell 13.00. Muusikakooli õpilaste
lõpuaktus 25.mail kell 18.00. Ilusaid muusikaelamusi ja edukat kooliaasa lõppu soovides
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Tähelepanu,
muusikasõbrad!
Saue Muusikakool võtab vastu 2004/
2005 õppeaastaks uusi õpilasi. Saue
Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9
Meil saab õppida klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, ﬂööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, löökpille ja basskitarri.
Oodatud on lapsed vanuses 7-12 aastat.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid
toimuvad 19. ja 20. mail kell 17.00 – 19.00
ruumides 118, 119.
Konsultatsiooniks palume lapsel ette
valmistada üks laul, mida ta saab õpetajatele laulda. Konsultatsioon on soovituslik, sest laps ja lapsevanem saavad tutvuda sisseastumiskatsete nõuetega.
Sisseastumiskatsed toimuvad 26. ja
27. mail kell 17.00 – 19.00.
NB! 21. ja 22. mail kell 17.00 – 19.00
ruumis 108 registreerime 5 - 7 aastaseid
lapsi Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi.
21. ja 22. mail kell 17.00-19.00 ruumis 108 võtame vastu dokumente popjazz osakonnas õppida soovivatelt õpilastelt. Eeldame vähemalt muusikakooli
algastme programmi lõpetamist tõendavat
tunnistust – s.o IV klassi lõputunnistust.
Informatsioon tel: 6 596 054

