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Saue mees ületas esimese eestlasena Gröönimaa
Saue mees Rain Lond ja tema sõber
Marko Kalve on teadaolevalt ainsad eestlased, kes on ületanud
Gröönimaa. Aprilli alguses hakkasid mehed pihta enam kui kuu aega
kestnud suusamatkaga, mille käigus
läbiti 600 kilomeetrit. 5. mai õhtul
tervitasid isa ja ema, sõbrad, sugulased ja ajakirjanikud kangeid rännumehi Tallinna Lennujaamas, kust
autokasti ehitatud tünnisaunas sõidutati Eesti matkamise ajalugu teinud mehed Radissoni hotelli. Suusamatk Gröönimaa idarannikult
läände kestis 32 päeva, millest mehed olid suuskadel 27 ja viieks päevaks sundis tormituul neid telgist
varju otsima. Saue Sõna toimetusest läbi astunud Rain Lond ütles,
et on end praktiliselt tühjaks rääkinud. Möödunud neljapäeval andsime 7 intervjuud, enam palju rohkem
rääkida poleks tahtnud. Nüüd olime
nädalavahetuse Hiiumaal, puhkasin
vaikuses ja rahus,“ ütles Rain.
Mehed tahtsid end proovile panna
Küsimusele, kas tõestasite endile midagi, vastas Rain Lond: „Kindlasti! Enesekindlus on tõusnud ja
teame, et võime nii raske ekspeditsiooniga hakkama saada. Oleme
Markoga rääkinud Gröönimaa ületamisest varem ja selle ettevalmistamiseks käisime Rootsi polaaralal
matkal. Siis hakkas asi juba reaalsemana tunduma. Möödunud aasta augustis käis Marko alpinistina Lenini
mäetippu vallutamas. Ja sealt tagasi tulles oli otsus küps – järgmisel
kevadel on Gröönimaa.“ Rain ütleb,
et tavaliselt käiakse matkadel grupiga, temale meeldib aga tunda raskusi hea sõbra ja kaaslasega kahekesi.
Gröönimaa ekspeditsiooniks valmistumine võttis Raini sõnul pool

aastat. „Minu meelest just möödunud sügisel said Markoga vahetatud
esimesed meilid Gröönimaa matka
teemal, Marko töötas siis Lätis.“
Hirmu ei tundnud
Ekstreemsetel matkadel võib
ikka ootamatusi ette tulla. Juhtus seda Raini ja Markogagi näiteks siis, kui sadakond kilomeetrit
enne lõppu suusaklambrid üles ütlesid. Rain lisas veel, et mõnel hetkel
võib tõesti äärmuslik olukord tekkida, kui näiteks priimus katki läheb
või telk puruneb. „Meil oli tagavara priimus olemas,“ kinnitas Rain
ja lisas: „Hirmu, et tagasi ei tule,
pole olnud. Kõik oli kontrolli all.“
Rain selgitas, et Gröönimaa matkal tahtsid nad end mugavalt tunda. Asja sisu on hea ja sügav uni
ning täis kõht. Siis on energiat piisavalt, et matka raskusele vastu panna.
„Võtsime põhjaga telgi jaoks kaasa
paksud matid ja piisavalt head toitu. Selle nimel olime nõus kelkudel
natuke rohkem kraami vedama. On
vaja, et uni oleks hea ja kõht täis,“
ütles Rain. Pärast ekspeditsiooni
võib ütelda, et selline arvestus osutus õigeks. Üks suuremaid elamusi
matkal oli Raini sõnul Ameerika endise radarjaama külastamine keset
liustikku, mis oli ehitatud Nõukogude Liidu võimaliku raketirünnaku jälgimiseks. Ehitis koos oma
radarikupliga oli metalljalgadel rajatud jääle ja kõrgus mitmekümne
meetri kõrgusel, nii et sealt lahkudes oli see nähtav veel 20 kilomeetri kaugusel.
Argitöö on kajakimatkade korraldamine
„Nii raske ekspeditsiooni ettevalmistamine kestab tavaliselt aasta, meil läks aga pool sellest,“ sõnab

Saue mees Rain Lond (paremal) ja Marko Kalve suruvad
õnnestunud ekspeditsiooni lõpetamise märgiks teineteise
kätt Tallinna Lennujaamas kõikide vastutulijate rõõmsate ja
tunnustavate pilkude all.
Rain toimetuses. Ja mees ei leiagi
põhjust, kuidas ning miks aeg nõnda
kiirelt lendas. Ilmselt olid head ning
mõistvad toetajad, keda mehed siiralt tänavad ja mõistagi suur soov
asi ära teha. „Sel talvel alalist töökohta ei pidanudki, kogu aeg kulus
Gröönimaa matka ettevalmistusele.
Nüüd tuleb aeg maha võtta ja argiasjadega tegelema hakata. „Korraldan
kajakimatku Eesti rannikumeres.
Paljud ütlevad, et kanuumatkad on
ära tüüdanud, tahaks midagi põnevamat. Nii käimegi laidudel, viime
soovijaid Pakrile, Aegnale ja mujalegi. Kellel kajakimatkale mineku
vastu huvi on või kes tahab seiklus-

matkamisega lähemalt tutvust teha,
võiks vaadata internetis meie kodulehekülge www.kajakimatkad.ee.
Ega meil mugavat kontorit pole
vaja. Kajakid on ühe sõbra juures
hoiul. Kui on olemas matkaseltskond, siis laadime paadid auto peale ja tuleme soovitud paika kohale,“ räägib Rain ootavast suvetööst.
Oma soove matkade korraldamise
kohta saab edasi anda ka meili teel
aadressil
rain@kajakimatkad.ee.
Sealt sai ka Saue Sõna oma intervjuusoovi edasi anda. Aadress toimib
ja vastus ei jää tulemata.
Juhan Hindov

Tervituslaulud kõlasid Saue emadele
Emadepäeval säras soe kevadpäike Sauel ja andis lipuehtes linnale
eriliselt koduse ilme. Erinevalt pealinnast, kus kõrvuti enamasti perekeskse emadepäeva tähistamisega
lauldi eelkõige just Tõnismäel kunagi sõjaveteranide seas populaarse
võidupüha teemalisi sõdurilaule, oli
Saue vaid emadepäeva meeleolus.
Saue linnavalitsus ja linnavolikogu
korraldasid emadepäeva kevadkontserdi koolimaja aulas. Tervitussõnu
ütles Linnavolikogu poolt volikogu esimees Ero Liivik. Tema sõnul
võiksime ka argipäeviti rohkem

mõelda emale ja väärtustada enam
koosveedetud ilusaid hetki. „Tänane sõnum peaks olema – ema tuleb
austada ka argipäeval, olla oma ema
suhtes tähelepanelik igal päeval“
rõhutas Liivik.
Linnavalitsuselt edastas tervitused Saue emadele Juhan Hindov.
Ta soovis, et kõikidel emadel oleks
igas päevas kasvõi üks väike rõõm,
mis teeks päeva helgemaks. Emadepäeva rõõmuks oli aga Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori esinemine dirigent Evi Eespere
juhatusel. Klaveril saatis esinemist

koori kunstiline juht ja president
Rene Eespere.
Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoor on asutatud 1969. aastal.
Alates 1989. aastast on palju reisinud
ja ohtralt rahvusvahelistelt koorikonkurssidelt mitmesuguseid auhindu noppinud koori dirigendiks
Evi Eespere. Emadepäeva kontserdil Schuberti, Franci ja Poulenci
teosed, mille segakooriseaded on
teinud koori kunstiline juht Rene
Eespere. Eriti südamliku mulje jättis
aga kontserdi kavasse põimitud
emadepäeva üllatuste osa koori so-

listidelt, kus muuhulgas tuli ettekandele ka lauljate omalooming. Kontserdi lõpp kulmineerus aga Eesti
muusikute teostega. Nimelt lauldi
Tõnis Mägi laulu „Palve“ ja Rene
Eespere laulu „Ärkamise aeg”, kusjuures mõlema teose esitus tõi emadepäevaga üheaegselt tähistatava
Euroopa päeva taustal meelde selle
hiljutise aja, kui Eesti rahvas end
piltlikult öeldes vabaks laulis.

Saue Sõna

UUDISED
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Toimetaja veerg
Oma linna suurkujud
Fridjof Nansenil ei olnud olümpiamedalit, ometi sai temast Norra riigis suurmees. Tõsi, paljuski
johtus tema üleriigiline, hiljem ka ülamaailmne
tuntus mitte ainult ränduri, teadlase ja maadeavastaja rollist, vaid humaansest tegevusest
näljahädaliste päästmisel bolševike Venemaalt.
Saue mehele Rain Londile ja tema sõbrale Marko Kalvele oli Norra maadeavastaja Nansen ilmselt mitmeti eeskujuks. Nanseni eeskujul rändasid mehed torme ja külma trotsides 35 päevaga
üle Gröönimaa liustiku. Ma isegi imestan, et paljud meist ei oska või ei viitsi seda meeste suursaavutust vääriliselt hinnata. Või on asi selles, et
teiste tegemistesse on tänases Eestis üldse suhteliselt ükskõikne suhtumine maad võtnud või
võtmas. Kõrgetele ametipostidele paigutatud
meeste eeskuju pole ka just innustav. Saavutussporti tundvad inimesed arvavad, et alpinist Alar
Sikk ja teised Mount Everesti tipu vallutamise
ekspeditsioonist osavõtjad said hakkama sellise
teoga, mida annab kõrvutada kuldmedali võitmisega olümpiamängudel või enamagagi veel. Peaminister kinkis Alarile selle peale pildiraamatu.
Näe, päris tore, et siiski meeles pidas.
Samas võib ju niisugust suhtumist varakapitalistlikus Eestis normaalseks pidada - kui mehed suudavad raha ja võimalused enda kasuks
pöörata, siis jumala pärast, ronigu kõik kõrgele või suusatagu kui kaugele soovivad. Tegelikult on asi pisut enamas. Nagu meile argiselt tuttavate saavutusspordi aladega tegelevate
sportlaste rekordid või medalid lähevad korda,
nii toovad kaugpurjetajad kapten Saarsoo, autorändurid Tiit Pruuli ja Raido Rüütel, mägironijad Alar Sikk au ning tuntust oma kodumaale,
oma kodukohale, oma kodulinnale. Tänaseks
on sellise suure saavutusega hakkama saanud
ka Gröönimaa liustiku ületajad Rain Lond ja
Marko Kalve. Vaadates ja kuulates mehi tundub, et nad ise suhtuvad asjasse rahulikult, kuid
ikka selgemaks saab, et üks suur väljakutse, üks
oluline unistus on täide läinud. Nagu Nansen,
nii ka meie Eesti mehed on põhjamaalastele
omase tarmukusega ühe suure eesmärgi saavutanud. Arvan, et Saue linn on saanud juurde oma suurkujud. Saue noortele tuleb nendest
meestest ikka ja jälle rääkida, sest nemad on
tõestanud - tasub ikka unistada, sest unistustel
on vahel komme ka täituda.
Kirja sai pandud tegelikult üsna argised
mõtted, Ilmselt nii hindaksid eelpool kirjutatut ka Rain ning Marko. Aga üsna tore on see,
et nemad kahekesi andsid selliseks mõtiskluseks võimaluse. Eesti Esimese Gröönimaa ekspeditsiooni liikmeskonnast moodustasid 50%
sauelased. Vanas Kreekas lõhuti selle linna
ümbert müür maha, kust pärines olümpiavõitja.
Sauel pole müüri ümber, oleme ju avatud Euroopa väikelinn. Aga igal juhul on meil nüüd
veel üks mees juures, kelle tegudest võib uhkusega rääkida. Loodetavasti linnaisad mõistavad seda ja tegutsevad asjakohaselt. Kolleegid
ütlevad, et Rainil on toredad vanemad ja nad
on koju päris palju raamatuid ostnud. Linnapea
igal juhul lubas ka sel kevadel korraldada kõikidele Saue saavutussportlastele vastuvõtu. Nagu
eelmiselgi aastal.
Juhan Hindov
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Loodi avalik Saue linna
ettevõtlusregister
Saue linna koduleheküljel www.saue.ee on alates 14. maist avalikustatud Saue linna ettevõtete
ja mittetulundusühingute register. Ettevõtete registri otsingusüsteemi saavad kasutada kõik soovijad, ligipääs on nähtav esilehelt ja ettevõtluse
rubriigi alt. Avalik register sisaldab kõiki Saue
linnas registreeritud äriühinguid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, mittetulundusühinguid jt riiklikust registrist saadud andmetega. Riigilt saadud
andmed ei pruugi kahjuks vastata tegelikkusele. Seetõttu soovime, et kõik registrisse kantud
ﬁrmad ja MTÜd kontrolliksid ja täiendaksid
oma andmeid esmalt maikuu jooksul ja edas-

pidi pidevalt ning saadaksid täiendused või
muudatused meilile saue@saue.ee, faksile 679
0193, aadressile Tule 7, 76505 Saue või helistaksid telefonil 679 0170. Paremate kasutusvõimalustega andmebaasi loomiseks palume saata
ka oma meili- ja veebiaadress, faksinumber
ning töö- või lahtiolekuajad. Samuti ootame
arvamusi registri ülesehituse ja selle kasutusvõimaluste kohta. Eesmärgiks on saada adekvaatse
infoga andmekogu, millest on abi nii ettevõtetel,
klientidel kui kõikidel huvilistel.
Saue Sõna

Saue kodulugu rikastus 61
kaastöö võrra
3. mail lõppes Saue kodu-uurimise võistlus, kus
võisid osaleda kõik Saue-huvilised alates põhikooliealistest. Põhikooliealisi osalejaid oli 53,
neist enamus kirjutas kirjandi teemal „Sauel on
mõnus elada“, „Tutvustan sõbrale oma kodukohta“, „Sauel on mõnus elada“, „Minu kodukoha minevik, olevik ja tulevik“, „Mis mulle meeldib ja ei
meeldi Sauel“ jm. Keskastmelt tulid ka uurimused hüüdnimedest Saue koolis ja Saue rahvastikust. Gümnasistid tegid videoﬁlmi „Kümneaastane Saue“.
Täiskasvanud käsitlesid oma uurimustes ja
mälestuses järgmisi teemasid: Saue vald, kuidas
Saue omale Kiviloo linnaosa sai, Saue Sõna al-

gusaastatest, sauelase Aare Laanemetsa elukäigust, individuaalelamute komiteede aeg, nelja
põlvkonna lugu ning EPT Õppekeskuse fotokogu. Ühtekokku esitati 61 tööd. Suur tänu kõigile,
kes oma kodukoha elu-olu jäädvustamise nimel
vaeva nägid. Igaühe panus muutub aja jooksul
veelgi olulisemaks.
Žürii koosseisus Anne-Liis Pitkänen (Harjumaa muuseum), Marika Õispuu (Saue linnavolikogu) ja Marika Salu (Saue kodulooklubi) on
oma töö teinud ja autasustamine toimub 19.
mail kell 10.10 Saue Gümnaasiumi aulas, raamatukogus saab tutvuda parimate töödega.
Aili Mölder

Abiturientidele on viimane
koolikell löönud
Saue Gümnaasiumi selle aasta lennu jaoks on
jäänud vaid eksamite tegemise vaevad ja rõõmud,
sest viimane koolikell kõlas neile 30. aprillil kooli aulas. Asi oli pidulikult tehtud, gümnaasiumi
lõpetajaid võtsid koolikaaslased ja õpetajad muusikahelide saatel püsti seistes vastu. Igal lõpetajal oli armsasti roosike ja kõige noorem ehk siis
esimese klassi juntsu näpus. Siis tuli tervituseks
tütarlaste koorilt laul ja järgmise aasta lõpetajate ehk 11. klassi tervitus. Viimast korda helistas
lõpetajatele kella esimese klassi koolijuts, direktor meenutas lõpetajate endi kirjanditest ja mujalt
pärinevaid mõttekilde kooli ja õppimise kohta,
tänaste gümnaasiumi lõpetajate esimesed klassijuhatajad soovisid neile tuult tiibadesse.
Pidulik-rõõmsa ürituse juurde käisid ka
mõned (õpetajategi) pisarad, sest mõelda vaid
– paari kuu pärast pole enam tegu õpilase, vaid
haritud noore inimesega, kel peaks valikud edasiminekuks lahti olema. Viimase koolikella üks
mahedamaid etteasteid oli aga õpetajate ansambli või isegi väikese koori etteastena Uno Naissoo
laul “Iial ei muutu võõraiks me”, kus solistina
oli eeslauljaks 12.a klassist Marili Tamm. Tore
on, kui õpilased ja õpetajad vähemasti lubavad

See koolikell helises Saue Gümnaasiumi lõpetajatele alatiseks viimast korda.
tulevikus mitte võõrduda. Head kooli ja häid õpetajaid meenutatakse ikka hea sõnaga läbi aastate ja aastate tagantki. Saue Gümnaasiumil on ka
oma hümn ja selle ühise laulmisega see üritus
lõppeski. Taas läksid saalist lõpetajad ja viisid
käekõrval kaasa ka 1. klassi lapsed, saatjaks oma
koolikaaslaste saksofoni ja kitarrimäng, klaverihelidest rääkimata.
Saue Sõna

Head sauelased!
Metsviinapuu oma lopsaka kasvu ja dekoratiivsusega on tore ilutaim. Kui teie koduaedades
vajab metsviinapuu hõrendamist või soovite sellest üldse loobuda, võiksite need taimed anda
oma kodulinna istutamiseks. Teile mittevajalikke metsviinapuu taimi võib tuua Saue Noortekeskusesse aadressil Tule 7.
Kui taimede väljakaevamiseks pole endal võimalust, saate appi kutsuda ka noorte töömaleva – ikka noortekeskusest igal tööpäeval 13.00 – 21.00 telefonil 6790195. Teie poolt annetatud taimed istutab noorte töömalev linnakujundajate poolt valitud kohtadesse Saue linnas. Töömalev alustab tööd 7. juunil. Aidake muuta kodulinn kaunimaks!
Saue Noortekeskus
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LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus eraldas reservfondist raha, väljastas
ehitusload ja nõustus linnalaagri läbiviimisega
Linnavalitsuse 18. istung toimus 28. aprillil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 131.
2. Reservfondist raha eraldamine.
* Reservfondist eraldati 15 000 krooni Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile Saue linna laskesuusataja Dimitri Borovik’i ettevalmistuse toetamiseks
Torino Olümpiamängudeks 2006;
* 17 000 krooni eraldati Pärnasalu 36-4 sotsiaaleluruumi remondiks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 132.
3. Kaubandustegevuse registreerimine.
* Majandustegevuse registris teeninduse tegevusalal tegutsemiseks registreeriti OÜ Profous, Sooja

tn 5, mootorsõidukite hooldus ja remont;
* Majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks registreeriti:
1. Total Eesti OÜ avalikul üritusel „Saue Turvavest 2004“ muude tööstuskaupade (ohutustehnika) müük;
2. OÜ Pergari avalikul üritusel „Saue TurvaVest
2004“, toidukaupade müük.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 133.
4. Linnalaagri korraldamine (II lugemine).
Nõustuti linnalaagri läbiviimisega 26. juulist kuni
15. augustini.
Linnalaagri läbiviijaks on Saue Linna Lastekaitse Ühing.
Linnavalitsus toetab linnalaagri läbiviimist

13 000 krooniga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 134.
5. Maamõõtja tn 5 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati ehitise püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 135.
6. Tule tn 24a ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS Paulig Baltic’ule ehitise püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 136.
7. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas lepingu ja väljastas Kadaka
piirkonna ehitusload
Linnavalitsuse 19. istung toimus 30. aprillil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingu kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 137.

2. Kadaka piirkonna ehituslubade väljastamine.
Ehitusload väljastati: Aniisi 1/Kadakamarja 16;
Aniisi 4, 6, 7, 8, 9; Kadakamarja 13; Viigimarja

10; Muskaadi 3/Viigimarja 13; Viigimarja 16.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 138.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus väljastas ehitusload, registreeris
kaubandustegevused, eraldas reservfondist raha ja
arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 20. istung toimus 05. mail 2004 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Männi 12 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati ehitise püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 139.
2. Männi 12a ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati ehitise püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 140.
3. Rauna 44 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 141.
4. Lehtmetsa 14 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 142.
5. Pärnasalu 34 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati kaupluse rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 143.
6. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus, Sooja tn 4 katastriüksuse moodustamine.
Nõustuti katastriüksuse moodustamisega aadressil Sooja tn 4 ning lubada AS Windooril maa,
suurusega 6892 m2, ostueesõigusega erastada.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 144.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 145.
8. Hooldaja määramine ja Saue Linnavalitsuse 10.06.2003 korralduse nr 164 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 146.
9. Avaliku ürituse korraldamise kooskõlastamine.
* Kooskõlastati avalik üritus „Grillfest Manor
Special – 9. Euroopa Barbecue Meistrivõistlused“, mis toimuvad Saue mõisas ja mõisapargis
28.05.-29.05.2004.
Vastutav isik ürituse läbiviimisel on MTÜ Eesti
Toidu Agentuuri esindaja Kaspar Eeroja.
* Seoses toimuva üritusega lubati Hiteh Kinnisvara OÜ-l kasutada parklana Pärnasalu 31 ja linnasauna vahelist maa-ala tingimusel, et oleks tagatud parkimis- ja liikluskorraldus ning peale
üritust heakord.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 147.
10. Lastekaitsepäeva kuulutamine alkoholivabaks päevaks.
Otsustati kuulutada lastekaitsepäev (1. juuni)
Saue linnas alkoholivabaks päevaks.
Korraldus on soovitusliku iseloomuga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 148.
11. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati:
* 4000 krooni MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühin-

gule 29. mail Sauel toimuva labradori retriiverite
erinäituse ürituse korraldamise toetamiseks;
* 15 000 krooni Spordiklubile Saue Tammed seoses eduka esinemisega jüriöö orienteerumise teatevõistlustel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 149.
12. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris:
* teeninduse tegevusalal tegutsemiseks AS
Sauko, traktorite ja põllutöömasinate varuosade
müük, Sooja tn 3;
* kaubanduse tegevusalal tegutsemiseks MTÜ
Eesti Toidu Agentuur, tööstuskaubad ja teenused avalikul üritusel „Grillfest Manor Special“
Saue mõisas;
* jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
- FIE Kira Bondarenko, Saue turul riiete ja kasutatud riiete müük;
- FIE Aare Potsepp, Saue turul tööstuskaupade,
riiete ja jalanõude müük.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 150.
13. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 151.
14. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue vajab staadioni!
Saue vajab jalgpallistaadioni. Selle rajamist toetavad Saue Jalgpalliklubi liikmed, nende vanemad, jalgpallisõbrad ja ka need
sauelased, kes ise heameelega
sporti teeksid ja näeksid noori pigem sportimas kui tänavatel ringi
uimerdamas. Saue Jalgpalliklubi
on Saue spordiklubide seas kõige suurema liikmeskonnaga spordiklubi. Selles on 101 last ja noort
ning 20 täiskasvanud jalgpallisõpra. Õiget trenni ja võistlusi
peavad üksikisiku tulumaksu poolest rikkaima linna sportlased läbi
viima Sakus. Staadioni valmimisel võib jalgpallihuviliste arv kahekordistuda ning lõpuks avaneb
võimalus koduväljakul võistelda. Seni puudub koht nii sise- kui
välitreeninguteks.
Tänaseks on küpsenud volikogu ehitus- ja maakomisjoni
eestvõttel plaan ehitada spordikompleks, sealhulgas ka jalgpallistaadion Tule ja Kasesalu tänavate
vahelisele alale. Mõnede sauelaste arvates on koht vale, pealegi tuleks ehitada multifunktsionaalne normaalmõõtmetega staadion
koolimaja juurde. Spordikomp-

leksi ehitust kritiseerinud linnavolinik Vello Toomik ei vaevunud
oma 17. aprilli Saue Sõna artiklis eriti põhjendama, miks jalgpallistaadion on halb ja kõlbmatu
Kasesalu ja Tule tänava vahelisele alale. Meenub vaid see, kuidas
ta volikogu eelmises koosseisu tegevuse aegu lubas: „Davai,Valdis,
teeme staadioni ära!“
Kavandatud on tenniseväljakud
ja jalgpallistaadion
Esialgne eskiisprojektipõhine hind jalgpallistaadionile, kolmele tenniseväljakule, valgustusele ja aiale on 6,6 mln krooni.
Kui aga ehitada täismõõtmeline jalgpalli- ja kergejõustikustaadion jooksuradade jmt-ga, kujuneks selle maksumus mitu korda
kõrgemaks kui planeeritava spordikompleksi oma. Nõnda on ka
tribüünid ja riietusruumid esimese etapi töödest välja jäetud. Sel
suvel peaks valmima nii Kasesalu piirkonna detailplaneering kui
spordikompleksi projekt. Peale
riigihanget saab alustada ehitust
ning plaanipärase arengu korral
peaks sügisel saama sealsel kunstmurul juba mängida, mis ei tähen-

da selle etapi lõplikku valmimist.
Koha valiku kahjuks kõneleb vastaliste arvates see, et sinna mahubki vaid jalgpallistaadion ja
tenniseväljakud. Tenniseklubi on
muuseas Sauel umbes 50 lapsega
pärast jalgpalli teisel kohal. Staadioni kunstmurul võib harrastada
ka teisi sobivaid alasid ja teha ka
rahvatantsu. Saue kooli kehalise
kasvatuse õpetajad saavad koolimajast 300 meetri kaugusel oleval
staadionit kasutada teatejooksude
või lihtsalt kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks.
Võib-olla on põhjendatud väide, et kooli juures oleks jalgpallistaadionil parem koht. Tänaseks
pole keegi asjakohast maatükki
linnale pakkunud. Vastupidi – tehakse kõik, et spordirajatist ega
ka koolimaja juurdeehitust ei
saaks rajada. Volikogu maakomisjon ja linnavalitsus pole talitanud uisa-päisa. Kõik võimalused
on läbi kaalutud. Kindlasti ei hakata vähemasti võimulolijate mahitusel rajama võõrale maale ehitusloata ebaseaduslikke rajatisi.
Õhust võetud väide, et Saue maaomanikega pole tehtud koostööd.

Väidan, et nendega on püütud
pikka aega teha ühistööd ja leida kompromisse. Seda on võimalik saavutada ainult kahepoolselt.
Linn on pakkunud mitmeid võimalusi. Pakkumisi siinkohal pikemalt
kirjeldamata tuleb tõdeda, et kokkulepet pole siiski saavutatud: maa
hind on liiga kõrgeks kruvitud.
Kas oodata paremaid aegu?
Mis siis teha? Kas jätta sauelastele lubatud rajatised tegemata,
oodata helgemaid aegu ja loota, et
ehk meie linna noored ei muutu
narkosõltlasteks ega hakka napsilembesteks? Täiskasvanud ootavad täiendavaid sportimisvõimalusi ka iseendale, et ennetada
liikumisvaegusest tulenevaid tervisehädasid. Kas parim lahendus
oleks lõputult rääkida, mida oleks
vaja teha ja siiski mitte midagi reaalset korda saata. Saue võimalustest on aga Kasesalu variant
ilmselt parim lahendus.
Valdis Toomast
Saue Linnavolikogu
ehitus- ja maakomisjoni esimees
Saue Jalgpalliklubi juhatuse
esimees

Saue sai oluliselt puhtamaks
Saue linnavalitsus korraldas 8.
mail linna kevadise suurpuhastuse,
millega kutsuti ühinema ka linlasi.
Mõistagi andsid eeskuju linnavalitsuse töötajad kui asja korraldajad.
Enamus ametnikest oli ka laupäeval linna puhastamas. Koos eakate sauelaste päevakeskuse aktiivsete inimeste, Kaitseliidu meeste,
mõnede linnavolinike ja meeldiva üllatusena mitmete sauelastega,
sealhulgas Kiviloo elanikega kohtuti kell 11 purskkaevu juures, kus

laupäevakulised jaotati erinevate
objektide vahel.
Kavandasime talgud meeleolukaks, mida lahedalt toetas Saue
puhkpilliorkester maestro Riho
Illaku juhtimisel. Päeva avamisel mängiti autokastist rütmikaid
lugusid, etteruttavalt tuleb lisada,
et tööindu suurendati muusikaga ka erinevata koristusobjektide
kollektiividele mängides. Tänud
muusikutele! Laupäevaku algatusrühm Andres Noormagi, Heli

Meeleoluka supisöömise ja meenete loosimisega lõpetati
Saue linna puhastamise sellekevadised talgud.

Joon, Inger Urva, Villu Liiv, Andres Joala ja Juhan Hindov plaanisid tööd tööks Vana-Keila maantee
ümbruse, samuti Tule tänava äärte
koristuse, puhastada plaaniti Kiviloost kesklinna suunduv sarapiku
vaheline tee. Koostöös Kaitseliidu meestega võeti plaani jaanituleplatsi ümbruse puhastus, Koondise
tänava haljasala ja Kuuseheki tänava garaažide taguse koristus. Lisaks tegi linnavolinik Valdis Toomast ettepaneku puhastada võsast
turu juures olev väike haljasala.
Kõik plaanitu tehti puhtaks.
Laupäevakust võttis osa 3 protsenti linna elanikest
Tubli panuse Saue suurpuhastusse andis Saue Gümnaasiumi 7.C klassi õpilased koos õpetaja Ulvi Urgardi, 7.A klass koos
õpetaja Karin Tümanokiga ja 8.B
klass koos õpetaja Kirsti Kadakasega. Nemad puhastasid juba enne
laupäeva 4., 5. ja 6. mail kokkulepitud objekte päris kenasti, täpsemalt puhastati eelmainitud tänavate äärseid haljasalasid.
Kokkuvõtlikult – üsna palju kilekotte sai täidetud hoolimatute
inimeste poolt linna laiali puistatud prahiga. Linna heaks koostööpartneriks suurpuhastusel oli OÜ

Kalsep, kelle töötajad laupäevakul
ise kaasa lõid. Ära veeti ka kõik
prahiga kilekotid, lõkkeplatsile
koondati langetatud võsa. Saue
Koolihaldusasutuse inimesed korrastasid koolimaja ümbrust, istutasid lilli ja kogusid ka talvel libedustõrjeks kasutatud liiva.
Tänud ka kõikidele sauelastele,
kes laupäevakul kaasa lõid. Pärast
tööd pakuti Kaitseliidu meeste
välikatlast teed ja hernesuppi. Ühine lahe koosviibimine jaanituleplatsil Saue tammikus päädis loteriivõitude väljaloosimisega. Tänud
siinkohal Saurix Kardikeskusele, kes pani välja mitmeid kinkekaarte sõiduks hobikardiga Laagri
maksmarketi juures asuvas keskuses. Loositi ka Saue kaubakeskuse – AS Morelia pandud auhindu.
Korraldajate tänud ka neile. Peaauhind ehk siis muruniiduk leidis
ka hea kasutaja ja rõõmsal meelel lõpetati tänuväärne ühine üritus, millest võttis osa 73 inimest
laupäeval ja sadakond kooliõpilast varasematel päevadel. Arvestuslikult on see 3% linna elanikkonnast, kuid hoolimist väljendati
oma linnast kindlasti enam kui nimetatud protsendimäär.
Juhan Hindov
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Tarkus on tarviline vara
Jälle üks kooliaasta on kohe
möödas. Juba on helisenud lõpetajatele viimased koolikellad ja
jäänud veel mõned eksamid ning
ongi kõik. Mõnes mõttes kurb –
aga pidulik. Nagu räägib rahvasuu
„Iga lõpp on uue algus”. Olen alati olnud arvamusel, et Saue koolist
saab igaüks, kes seda soovib, hea
hariduse. Siin on selleks loodud
kõik tingimused: väga hea õpikeskkond, kompetentne koolijuhtkond ja tublid õpetajad. Mõningad
näited oma väidete kinnituseks on
see, et lapsed lähevad igal hommikul kooli hea meelega. Räägivad
ning kirjutavad oma koolist ainult
head. Õpetajad hoolivad õpilastest ning on kättesaadavad koolis
8-10 tundi päevas. Saue Gümnaasium on saanud riikliku järelvalve ajal ainult väga hea hinnangu
ja ka lapsevanemad on kooliga rahul. Saadav haridustase on kon-

kurentsivõimeline ja võimaldab
kõikjal õpinguid jätkata.
Selge on see, et iga kooli edukus sõltub eelkõige juhist. Saue
Gümnaasiumil on hea direktor. Sellise hinnangu andis kooli hoolekogu direktorile, kui ta
valis esindajat direktori valimise konkursi komisjoni. Hoolekogu leidis, et Jaan Palumets on oma
tööga siiani väga hästi hakkama
saanud ja lapsevanemate esindus
soovib, et ka järgmised viis aastat jätkaks Saue kooli juhtimist
2003. a aastaõpetaja hr. Palumets.
Lapsevanemate esindaja hääletab igal juhul praeguse direktori
jätkamise poolt. Kindlasti ei saa
aga direktor üksi hakkama, vaid
ta vajab ka tugevat meeskonda, s.t
häid motiveeritud õpetajaid, kes
aitaksid uusi ideed ja mõtted ellu
viia. See pole aga võimalik, kui
õpetajate tööd ei hinnata vääri-

liselt. Nimelt otsustas Saue Linnavalitsus pidada nõu õpetajate
palkade muutmise üle ainult kolme haridusasutuse (muusikakooli, gümnaasiumi ja lasteaia) juhatajaga. Ning selle tulemusena
valmiski palgakorraldus, kus
asutuste juhtide palka tõsteti 25–30%, aga õpetajate palka
ei tõstetud.
Kuna ühe juhi palgatõusuga
oli väga kiire, siis otsustati vastav volikogu eelnõu ka kiirelt vastu võtta, andmata võimalust seda
isegi volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis arutada. Seda eeldanuks ka Saue linna põhimäärus,
aga mis sa ikka teed, eks oma särk
ole alati ihule ligemal. Minu meelest on siin küll Saue Linnavolikogu õpetajatele ülekohut teinud, sest õpetajate ametiühingu
esindusega pole keegi läbirääkimisi pidanud, nagu seda nõuab

Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus. Mis aga kõige kurvem, et nad
on palgatõusust ilma jäetud, kuigi palgavahendite kasv oli 17%.
Miks? Eks ka siinkohal ole sobilik mainida: „Kelle jõud, selle
õigus”, sest nii otsustas valimisliit „Liit”. Loodan väga, et seda
õigust ei kasutata koolidirektori
konkursi läbiviimisel ning jätkuks
piisavalt kainet mõtlemist kooli ja
linna edasist arengut silmas pidades. Kooli põhjalaskmine on väga
lihtne ja kiiresti teostatav, selleks
pole vaja rohkem kui aasta. Korraliku kooli ülesehitamine võtab
aega vähemalt 15 aastat ja igaüks
pole selleks suureks tööks võimelinegi. Soovin edukat õppeaasta
lõppu kogu Saue kooliperele ja
pöidlad pihku.
Andres Pajula
Saue kooli lapsevanem

Saue Gümnaasiumi õpilaste edu
olümpiaadidel ja võistlustel
Sellel õppeaastal osales üle 160
meie kooli õpilase erinevatel humanitaar-, reaal ja loodusainete olümpiaadidel ja konkurssidel.
Eelnevalt selgitati koolis klasside
parimad ainetundjad koolisiseste aineolümpiaadide kaudu ning
nende tulemuste põhjal oli õpilastel võimalus esindada oma kooli nii maakonnas kui ka vabariigi vastavasisulistel üritustel. Toon
siin ära ainult nende õpilaste nimed, kes saavutasid kõige paremaid tulemusi. Vabariikliku matemaatikaolümpiaadi Harjumaa
voorus (Harjumaal on 59 erineva astme kooli) osales 12 Saue
Gümnaasiumi õpilast. Parimad tulemused saavutasid Evelyn Raudsepp (8.B kl.) – I koht (aineõpetaja Karmi Rumm) ja Riin Tamme
(11.A kl.) – III koht, kelle aineõpetaja oli samuti Karmi Rumm.
Vabariikliku geograaﬁaolümpiaadi Harjumaa voorus osales 11
meie kooli õpilast. Parima tulemuse saavutas Sander Kahk (8.B
kl.) – aineõpetaja Angela Lobin.
Vabariikliku
keemiaolümpiaadi Harjumaa voorus osales 10
Saue Gümnaasiumi õpilast. Parimad tulemused said Evelyn Raudsepp (8.B kl.) – III koht, Marit
Väin (9.A kl.) - I koht, Kadi Särgava (10.B kl.) – III koht ja Riin
Tamme (11.A kl.) – II koht. Õpilasi juhendas õpetaja Aarne Tõld-

sepp. Tehes juttu jätkuvalt loodusteaduste ainevõistlustest on rõõm
mainida, et Vabariikliku bioloogiaolümpiaadi Harjumaa voorus võistles 7 Saue Gümnaasiumi
õpilast. Parima tulemuse saavutas
Malviina Paimla: II koht – aineõpetaja Ulvi Urgard. Vabariikliku füüsikaolümpiaadi Harjumaa
voorus osales meie koolist 3 õpilast. Harjumaa majandusõpetuse
olümpiaadil saavutas kooli võistkond koosseisus Kadi Särgava
(10.B kl.) ja Alvar Aronija (10.B
kl.) III koha – aineõpetaja Virve
Rajamäe.
Rahvusvaheline matemaatikavõistlus „Känguru“ toimus Eestis
sellel aastal 9. korda. Võistlus toimub igal aastal märtsikuus, tavaliselt III veerandi viimasel koolipäeval. Saue Gümnaasiumi õpilased
(72 õpilast) osalesid Känguru
võistlusel teist aastat. Õpilased
on jaotatud vanuserühmadesse:
benjamin’id (5.-6. klass), kadetid (7.-8. klass) ja juuniorid (9.10. klass). Benjamin’ide vanuserühmas, kus oli osalejaid 3312,
esines edukalt Maikel-Enok Oll
(6.B kl.), kes saavutas 81. koha
– aineõpetaja Tuuli Susi. Kadettide vanuserühmas, kus oli osalejate arv 2683, saavutas suurepärase tulemuse Sander Kahk (8.B kl.)
jagades 7.-11. kohta, õpetaja Karmi Rumm.

Kunstivõistlustelt on Saue
Gümnaasiumi õpilased toonud
koju järgmisi preemiaid: üleriigilisel õpilaste kunstivõistlusel
“Euroopa koolis 2004” tunnistati preemia väärilisteks järgmiste
Saue kooli õpilaste tööd: Kevin
Pärtel (1.C kl.), Mariann Vendelin
(2.A kl.), Ingrid-Silva Erikson
(8.A kl.) – õpetaja Reet Vester.
Kunstikonkursi „Inglismaa Pop“
eripreemia sai aga Riin Tamme
(11.A kl.) – õpetaja Reet Vester.
Humanitaarainete olümpiaadidel ja konkurssidel esinesid
kõige edukamalt järgmised meie
kooli õpilased:
1. Malviina Paimla (12.B kl.) II
koht
2. Henry Kohver (12.B kl.) III
koht
3. Kelly Kõluvere (10.B kl.) II
koht
4. Liina Väin (10.A kl.) II koht
5. Kadri Velberg (10.A kl.) II koht
6. MariaLiiv (10.A kl.) II koht
7. Ksenja Liss (10.A kl.) I koht
8. Siim Laanjärv (8.B kl.) I koht
9. Jan Tolokonnikov (11.B kl.) II
koht
10. Ksenja Sekljutskaja (6.A kl.)
III koht
11. Eva Lind (7.C kl.) III koht
12. Sander Kahk (8.B kl.) II koht
13. Mikk Mägi (8.B kl.) III koht
14. Tatjana Afanasjeva (6.C kl.)
III koht

15. Kristiina Tops (6.A kl.) II koht
Õpilasi juhendasid õpetajad:
Kirsti Kadakas, Aira Orav, Jelena
Laanjärv, Jekaterina Krivorutška,
Tiia Niggulis, EndlaLindmäe.
Meie õpilased esinesid veel
edukalt maakondlikul kirjanduslikul omaloomingu konkursil, vabariiklikul vene keele luulekonkursil,
vabariiklikul loodusteemaliste kirjandite konkursil. Vabariiklikul keemiaolümpiaadil, üleriigilisel lingvistika võistlusel, maakondlikul
osaoskuste olümpiaadil, maakondlikul käsitöönäitusel “Käib töö ja vile
koos”, laste ja noorte kunstikonkursil “Kreutzwald 200” jne. Õpilasi
juhendasid õpetajad: Anu Kell, Piret Uulma, Endla Lindmäe, Kirsti Kadakas, Jelena Laanjärv, Tiia
Niggulis, Jekaterina Krivorutška,
Ulvi Urgard, Angela Lobin, Virve Rajamäe, Elle Viljaste, Tuuli
Susi, Raimo Reitel, Karmi Rumm,
Leons-Andris Selg, Aarne Tõldsepp, Reet Vester, Valmar Kaur,
Anu Lauri, Anu Vananurm, Kristi
Saarpuu, Loreida Veskioja.
Kokkuvõttes võib öelda, et
meie õpilased on edukad nii õppetöös kui ka spordis ning Saue
Gümnaasium kuulub oma saavutustega õigustatult Eesti Vabariigi
tugevamate koolide hulka.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi
direktor
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Toimub Saue linna ja lähialade üldplaneeringu
lähteseisukohtasid tutvustav avalik arutelu
Saue Linnavalitsus ja Saue Vallavalitsus on algatanud Saue linna ja lähialade üldplaneeringu
koostamise. Üldplaneeringu koostamist konsulteerib planeerimis- ja keskkonnakorraldusﬁrma
Hendrikson&Ko. Saue linna ja lähialade üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu toimub 25. mail kell 18.00 Saue
Gümnaasiumi saalis. Kõik huvilised on oodatud. Üldplaneeringu lähteseisukohtadega on
võimalik tutvuda Saue linna ja valla kodulehtedel.
Saue linna ja lähialade üldplaneeringu ülesanne on lahendada linna osas muutunud ruumilised arengusuunad, seostada Saue kui tõmbekeskuse ja Saue valda jäävate lähialade areng ning
täpsustada ehitus- ja arendustingimusi linna lähialadel. Üldplaneeringuga määratakse muuhulgas
ka Saue linna keskuse maa-ala piirid. Saue keskus esialgses kontseptsioonis oleks maa-ala linnas, kuhu on koondunud põhiline osa Saue linna kaubandusest, teenindusest, kultuuri ja vaba
aja veetmise ning kohaliku omavalitsuse asutustest. Linnaelanik saab keskuses rahuldada suurema osa oma sellelaadsetest vajadustest.
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine
toimub avaliku protsessina. Et saavutada üldplaneeringu lahenduse “noortepärasus” on planeeringu lahenduse põhijooni väljatöötava tuumikgrupi töösse lähitulevikus kaasatud ka Saue linna
ja valla noorte esindajad.
Üldplaneeringust peab saama Saue piirkonna
elanike, ettevõtjate ja teiste huvigruppide ühine,
maa-alade edasist kasutamist sätestav kokkulepe.
Seetõttu on äärmiselt oluline erinevate huvigruppide panus üldplaneeringu koostamise protsessi.
Samuti on just praegu maaomanike jaoks õige
aeg tuleviku kavandamise alase koostöö alustamiseks. Planeeringu koostamise käigus kavan-

datakse erinevaid arutelusid, seminare ja koosolekuid elanike ja potentsiaalsete arendajatega.
Kuulutused arutelude kohta ilmuvad nii kohalikus lehes kui ka omavalitsuste kodulehtedel. Teavet üldplaneeringu protsessi kohta saab Saue Linnavalitsusest (arhitekt Mari Kallas, tel 6790191),
Saue vallavalitsusest (arhitekt Ksana Fuks, tel

Saue linna ja lähialade üldplaneeringu planeeringuala.

Labradori retriiverid näitavad
end sauelastele
29. mail toimub Sauel lisaks muudele põnevatele
üritustele ka midagi koerasõpradele - kell 10.00 algab Saue Tammikus labradori retriiverite erinäitus.
See huvitav koeratõug, mis hiljuti sai sada aastat vanaks, pärineb New Foundlandilt, kus tugevad musta karva koerad aitasid kaluritel võrke jäisest veest
välja tõmmata. Töötahe, energilisus ja ülim sõbralik-

Heasüdamikud ja töökad labradori
retriiverid on nõus inimest aitama erivetes elusvaldkondades.

679 6879) ja Hendrikson&Ko’st (projektijuht
Pille Metspalu, tel 742 7777).
Pille Metspalu
Saue linna ja lähialade üldplaneeringu
projektijuht
Hendrikson&Ko
Planeerimisosakonna juhataja

kus on neile koertele omane ka tänapäeval. Seetõttu
on nad hinnatud nii tollis, päästeametis kui pimedate juhtkoertena. Eestis on see tõug saanud tuntuks
kümne aasta jooksul, olles viimastel aastatel jõudsalt
tõusuteel. Praegu on Eestis labradore ligi 700, päris
mitu neist elab ka Saue linnas ja selle lähiümbruses.
Labradore on kolme värvi - musti, kollaseid ja
šokolaadipruune. Kõiki mainitud värvi koeri kohtab ka meie näitusel. Osavõtjaid on ligi 70 nii Eestist kui kui välismaalt: Soomest, Leedust, Lätist ja
Venemaalt. Koeri hindav kohtunik sõidab kohale
Ameerika Ühendriikidest (pr. Mary Wiest, kennel
Beechcroft). Osavõtt on vaatajatele tasuta, sissepääs
näitusele ja veterinaarkontroll algab kell 9, ringide
töö kell 10. Kavas on loterii (iga loos võidab!), peaauhind on näitusepuur ja see loositakse kõigi ostetud loosipiletite vahel välja lõunavaheajal (kella ühe
paiku). Jääme ootama ilusat ilma ja rohkelt huvilisi. Täname südamest ka kõiki näituse sponsoreid ja
Saue Linnavalitsust toetuse ja abi eest.
Maarika Lauringson,
Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse liige

Igaüks võib olla andja
Suur tänu kõigile Saue naistele ja noorikutele, kes
võtsid vaevaks kodus kappe tuulutada ja oma pere
üleliigseid asju päevakeskusesse tuua! Tublide sipelgatena tassiti kokku tohutu mägi kotte ja pampe, suuremaid kotitäisi tõid mehed autoga. Kokku
oli toojaid 52, eriti rõõmustav oli, et pooled neist
olid noored.
7. mai hommikul kell 9 oli kogu toodud kraam
välja pandud nagu kaubamajas kunagi: valmisriided,
jalanõud, lauanõud, mänguasjad. Kõik vahvad karvased mänguasjad ja rääkiv nukk leidsid kohe uue
omaniku, samuti ei jäänud järele ühtki tassi ega taldrikut. Riietega läks rohkem aega, sest valikuvõimalusi oli palju. Toodud riided olid puhtad ja korras,
neid võis kohe selga proovida. Oma garderoobi said
täiendada paljud eakad ja puuetega inimesed, samuti lastega pered. Saue suurima pere ema (6 last) oli
väga tänulik kogu ettevõtmisele, sest leidis oma lapseperele hulga vajalikku. Ega Sauel keegi suisa puuduses ela, aga silmarõõmu ja vaheldust vajame kõik.
Uhked välismaa ﬁrmasildid ja õhulised suvekleidid
tegid naiste meele nii lustlikuks, et algas lausa moedemonstratsioon.
Tegelikult toodi riideid nii palju, et osa on praegugi alles, kel on soovi, astugu päevakeskusest läbi,
kõike saab tasuta. Pakkuda on ka kasutatud mööblit,
mille vastu seekord oli vähe huvi. Sümboolse tasu
eest võite endale soetada pesumasina või õmblusmasina. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie linnas elavad
heatahtlikud ja teistest hoolivad inimesed.
Tiiu Kuuskme
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Kirjutan oma viimase kirja Argentiinast
Aeg on nagu lennates läinud ning
juba natuke rohkem kui kuu aja
pärast on mul aeg koju sõita. Alustaks siis sealt, kus eelmine kord
pooleli jäin ehk siis veebruari algusest, kui oma suvevaheajal reisima sõitsin, et Argentiina põhjaja keskosa avastada. Esiteks peaks
ütlema, et sellest kujunes oodatust
palju toredam ja ühtlasi ka siiani
minu elu parim reis.

nimetan, on kõik see, mida selle aja jooksul nägin, ning kohad,
mida külastasin. Argentiina loodus on tõesti imeline. Siit leiab
peaaegu kõike – mägesid, tasandikke, kuuma, külma, lund, kuumakõrbe jne. Väga palju on näha
ja meie kliimast tulnud inimesel imestusest ahhetada. Imetlusväärseimatest kohtadest, mida
külastasin, nimetaksin kindlas-

Selgituseks. Anneli Metsamaa on Saue neiu, kes õpilasvahetuse kaudu sõitis eelmisel aastal Argentiinasse õppima. Ta elab sealses peres
ja käis kohalikus vaimulikus tütarlaste koolis. Argentiinas on praegu
suve lõpp, ka koolivaheaeg on läbi. Nüüd käin Anneli uues koolis. Annelil on Saue Sõnaga lepe, et ta kirjutab oma elust ja tegemistest, et
kaaslinlased teaksid, kuidas maakera kuklapoolel elatakse.
gust. Suvevaheaeg sai märkamatult ning kiiresti läbi ja 1. märts
oligi esimene koolipäev. Siiski
läksin kooli üsnagi suure ärevusega hinges, sest vahetasin kooli. Instituto de Maria del Rosario
de San Nicolas – minu uus kool.
Katoliiklik ning erakool nagu eelminegi, kuid siiski on ka erinevusi. Need erinevused oleks siis
järgmised: esiteks on koolis umbes 100-200 õpilast, mis tuleneb
sellest, et selles hoones õpib ainult Eesti mõistes gümnaasiumi osa. Uus kool on ka segakool,
koos õpivad tüdrukud ning ka poisid ja ainult informaatika kallakuga ning minule kõige sobivaim
erinevus on see, et kohustuslik kirikus käimine toimub ainult üks

kord kuus. Minu jaoks valmistavad kõige rohkem raskusi just ained, mida minu lõpuklass ehk siis
viimast aastat selles koolis käiv
klass õpib. Näiteks raamatupidamise tunnis pole mul võimalik midagi teha, kuna klassikaaslased on
kolmas aasta seda ainet õppinud
ja mina pole kunagi raamatupidamist isegi vaadanud. Kui õpetajal on viitsimist, siis annab vahest
mulle mõningaid algelisi ülesandeid teha, aga ega seda iga tund
just ei juhtu. Meeldivaimad ained
minu jaoks on õigus, eetika ja sotsiaalse mõtlemise algteadmised.
Hasta la vista!
Anneli Metsamaa
Argentiina

Imeline vaatpilt Humahuaca mägedest Salta provintsis minu
Argentiina suvise koolivaheaja ringreisi ajal.
Reisisin koos vahetusõpilaste
(noored erinevatest riikidest, kes
minuga samal ajal Argentiinasse
saabusid) grupiga, mis oli täis elavaid, heasüdamlikke ning rõõmsameelseid noori “argentiinlasi”.
Omavaheline suhtlemine oli sõbralik ja olenemata erinevatest rahvustest saadi üksteisest aru, seda
sellepärast, et veebruariks oskasid
kõik juba hispaania keelt üsnagi
hästi. Minul nagu ka peaaegu igaühel kujunesid välja ka parimad
sõbrad/sõbrannad, kellega oli hiljem väga raske hüvasti jätta.
Argentiinaga tutvumisretk toimus parima reisﬁrmaga
Teiseks põhjuseks oleks kindlasti see, et reisiﬁrma oli parim,
mida näinud olen. Alati on reisidel probleeme näiteks toidu-, peatumiskoha-, ekskursioonide, giidide ja ka ﬁrmatöötajatega, kes
kaasa reisivad. Kuid seekord polnud mitte ühegagi nendest asjadest mingisuguseid kaebuseid.
See, et meile väga palju tähelepanu pöörati ja peaaegu kõik
said korraldajatega väga hästi
läbi, paljud isegi sõpruse tasandini, oli veelgi suuremaks boonuseks. Ning peamiseks põhjuseks,
miks ma just seda reisi parimaks

ti ühte Lõuna-Ameerika loodusimesid, milleks on Iguazú kosed
Argentiina-Brasiilia piiril. Kosed
on võimsad – 2,5 kilomeetri laiuselt ja 60 meetri kõrguselt eendilt
langeb igas sekundis alla umbes
1750 kuupmeetrit vett moodustades 275 koske, mille keskel seistes tekib võimas tunne ka inimeses eneses.
Teiseks nimetaks kindlasti Andide vahel sõitmist ning
Läänepoolkera kõrgeima mäe
Aconcagua nägemist. See mägi
on hiiglaslik kaljumassiiv, mitte ainult vaatamisväärsus traditsioonilise välimuse, vaid juba ainuüksi oma suuruse tõttu. Mägi
domineerib Santiago läänetaevas ning on nähtav ka 180 kilomeetri kauguselt Vaikse ookeani
rannikult. Tekib sõnulseletamatu
tunne, mis valdab seda kaunidust
vaikuses jälgides. Kindlasti võib
see tunne tuhandeid kordi taas
tekkida fotodest, mida peaaegu
igaüks raamatutest või internetist
näha võib. Foto jääb fotoks ning
oma silm kuningas, arvan mina.
Uus õppeaasta tähendas ka uut
kooli
Tagasi koju jõudsin täpselt
3 päeva enne uue kooliaasta al-

Anneli ja Hollandi vahetusõpilane Francisco taamale jääva
Aconagua mäe taustal.

SAUE HARIDUSSELTS VITALIS
Korraldab 20. mail 2004 kell 17.00
AVALIKU TEEÕHTU
Saue Gümnaasiumi aulas
SHS VITALIS kogumiku
„Lääne-Harjumaa haridus- ja kultuuriloo radadel” esitlus.
A. R. Gurney näidend „SÖÖGITUBA”
Saue Gümnaasiumi õpetajate näitetrupi esituses.

SAUEL JUHTUB. TEATED JA REKLAAM

8

15. mai 2004

Külaskäik Mustamäe Sotsiaalkeskusesse
Ikka on tuntud huvi teiste toimetamiste ja tegemiste vastu eesmärgil
jagada oma kogemusi ja oskusi ning võtta üle endale vajalikku.
Sellest lähtudes organiseeriski invaühing koos päevakeskusega jürikuu viimasel teisipäeval külaskäigu Mustamäe Sotsiaalkeskusesse,
kus meiega liitusid ka Keila pensionärid.
Keskuse juhataja Heli Hussar
tervitas meid lausa uksel. Külalislahke juhataja oma sooja ja südamliku vastuvõtuga võitis kohe meie

sümpaatia ja poolehoiu, mida
püüdsime väljendada väärilise roosikimbuga. Võõrustaja viis
meid teise korruse suurde saali,
kus Maire Kadaka juhendamisel
toimus võimlemistund. Hämmastas saali suurus ja valgusküllasus.
Saime teada, et need ruumid olid
ehitatud lasteaiale. Kuna aga laste arv aasta-aastalt väheneb, samal
ajal kui pensionäre lisandub, oligi nende ruumide ümberehitamine eakate vajaduste rahuldamiseks
igati mõttekas. Võimlejad tundusid

Mustamäelastele esinesid Saue eakad võimlejad Elena
Kalbuse (paremalt esimene) juhtimisel.

nooremate ja särtsakamatena, kui
seda olime meie ja nende harjutusedki oli raskemate killast, mida
südamehaiged ja muude tervisehäiretega inimesed ei olegi võimelised sooritama. Üldse on neil kaks
võimlemisrühma kokku 40 osalejaga. Koos käiakse nagu meilgi
kaks korda nädalas.
Sauelased esinesid ise ja vaatasid teisi
Kribinal-krabinal
korjasid
võimlejad vaibad kokku ja kehastusid publikuks. Enne esinemist
oli meil nii mõnelgi kõle tunne.
Kuid juba oligi meie kord. Sisenesime meremeestena ja algas meie
etteaste. Seejärel oli võõrustajate kord oma oskusi näidata. Nende hästi kätteõpitud programm
ühtsetes oranžides Mustamäe logoga pluusides jättis meeldejääva,
sümpaatse mulje. Järgnes jällegi
meie esinemine. Sedapuhku olime kraavihallid. Õnneks läks kõik
ladusalt. Esinemised esinetud,
ei jätnud tantsulembene Elena
Kalbus hingetõmbeaega, vaid vedas kõiki tantsuringi. Sisukas kultuuriprogramm läbi, kutsus Heli
Hussar majaga tutvumisreidile.

Hoone on kahekorruseline. Tegutseb 19 eakate huviringi (Saue
Päevakeskuses 14). Eelmisel kuul
külastati sotsiaalkeskust 5300
korral. Tasuta teenusena pakutakse juristi konsultatsiooni kord
nädalas. Iga päev on avatud tasuta internetipunkt nelja arvutiga. Keskuse lahtioleku ajal kaks
korda nädalas on võimalik mõõta
vererõhku ja pulssi, seda võimalust ei jätnud meiegi kasutamata. Soodushinnaga saab massaaži,
juuksuri, maniküüri ja pediküüri
teenuseid ning rõivaste pisiparandust. Töötab söökla, kuhu toit tuleb oma köögist.
Majaga tutvunud, uudistasime
alumisel korrusel asuvas saalis,
mida kasutatakse suurte koosviibimiste korraldamiseks, harrastuskunstniku Johannes Paulsi loodusmaalide näitus-müüki. Tugeva
lõuna järel peale võõrustaja tänamist oligi meie kohtumine lõppenud. Ees ootas tutvumine paljukiidetud Grossi toidupoega. Üritus
oli igati tänuväärt ja läks kenasti
korda. Meie tänusõnad selle ilusa
külaskäigu organiseerijatele Elena
Kalbusele ja Tiiu Kuuskmele.
Armand Nagel

Kes on oma elus puu istutanud, see pole asjata elanud
(rahvatarkus)
Juba paar nädalat käib Eestimaal
agar metsaistutamine, millega
tähistatakse 1. mail teoks saanud
Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.
Riigimetsa Majandamise Keskuse
ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt eestveetavatel talgutel
pannakse sel kevadel mulda miljon istikut. 4. mail ühinesid istutajatega meie linna esindajad: Jäneda lähedal Saueaugul tegid tööd

naiskoori lauljad, kes koostöös
Jäneda Põhikooli õpilastega istutasid ligi 2000 puud ja õhtutundidel Kernu vallas töötanud rahvatantsijatest, pillimeestest ja ELO
klubi liikmetest jäi maha raielank 1000 istikuga. Korraldajate poolt jagati kõigile talgulistele
peaminister Juhan Partsi tänukirjad tekstiga: “ Aitäh Sulle, kaasmaalane, et Sina aitasid Eesti met-

UUDIS KEVADEKS!
MEEMASSAAŽ
•

Meemassaaž mõjub nii füüsiliselt kui ka energeetiliselt.

•

On efektiivne nii väsimuse ja stressi korral.

•

Lihas-ja närvivalude puhul.

•

Võib kasutada tselluliidiravi ühe osana.

•

Muudab naha elastseks ja siidiseks ning pinguldab.
Lisainfo: Saue Perearstikeskus

sadesse istutada miljon puud”.
Loodame, et istutuse ajal sadanud
vihm aitas kaasa sellele, et puud
hästi kasvama läheksid ja mõne
aasta pärast on meil tuttav metsatukk, kus kuuseriisikaid korjata.
Margit Ots
üks metsaistutajatest

Saue tantsijad ja muidumehed metsaistutustöödel Kernu vallas.

Head sauelased!
Selle aasta Saue Maitsete Laat
toimub 5. juunil
AS Paulig Baltic territooriumil
hoolimata ehitustegevusest.
Kohal ansambel Kala.
Olete oodatud!

Tel: 6 709 646
Massöör: Annely Reinhold

OÜ Corpus R&R müüb Tänassilma külas puukooremultši
ja istutussegusid lille -ja roosipeenrasse.
Turbaaedade tegemiseks pakume turbaplokke ja happelist turbasegu.
Info tel. 50 62 711

Haagise rent Sauel.
Tel. 56 40 109

Tõkke tänava kauplus
Vajab müüjat.
Info tel 50 63 415
67 00 177

Võtame tööle noore ja
kohusetundliku
autojuht-asjaajaja.
Vajalik B-kategooria juhiload.
Info tel 56 479 407.

Arula Veod
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AS Paulig Baltic

vajab seoses maitseainete tehase
laienduse ja tootmise kasvuga

töötajaid järgmistele ametikohtadele
MAITSEAINESEGUDE SEGAJAID
kelle tööülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine, segamine ja ettevõttesisene transportimine
PAKENDAJAID-TRANSPORTTÖÖLISI
kelle töö ülesanneteks on maitseainete pakkimine nn suurpakendisse ja ettevõttesisene materjalide transportimine
EELDAME
 valmisolekut tööks mitmes vahetuses
 täpsust ja vastutustunnet
 soovi õppida ja omandada uusi oskusi
 head füüsilist ettevalmistust
KASUKS TULEB
 töökogemus toiduainetetööstuses
 tõstukijuhi tunnistus
ELEKTRIK-SEADISTAJAID
kelle töö ülesandeks on tootmisliinide seadistamine, hooldus ja remont
EELDAME
 elektrialast haridust ja töökogemust
 valmisolekut tööks mitmes vahetuses
 täpsust ja vastutustunnet
 inglise/saksa/soome keele oskus
KASUKS TULEB
 keevitus-, mehhaanika-, pneumaatika- ja hüdraulikatööde teostamise oskus
 arvuti kasutamise oskus
 autojuhilubade olemasolu
PAKKIJAID
kelle töö ülesandeks on maitseainete pakkimine
EELDAME
 valmisolekut tööks mitmes vahetuses
 täpsust ja vastutustunnet
KASUKS TULEB
 töökogemus toiduainetetööstuses
OMALT POOLT PAKUME TÖÖTAJATELE
 motiveerivat töökeskkonda
 koolitust ja arenguvõimalusi
 palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist
aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24a, 76505 Saue või e-mail aadressil:
peeter.kodar@paulig.ee märgusõnadega “Segaja”,
“Elektrik“, “Pakendaja“ ja “Pakkija“.

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

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 056 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

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

NÕMME NOORTEMAJA
TEKSTIILIMAALI RINGI
NÄITUS
VÄRVIRÕÕM
SAUE LINNA
RAAMATUKOGUS
(Nurmesalu 9)
Näitus jääb avatuks kuu lõpuni.
Näitusel on väljas rätte, salle, pilte
siidmaalitehnikas.
Tööd on valminud tekstiilikunstnik
Ülle Raadiku juhendamisel.
Loodame, et need tööd toovad
rõõmu ka teile.
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28.-29.05 saue mõisas

Sergio Bastos(Brasiilia)
HEDVIG HANSON
2 Quick StarT
SMILERS, jpt.
festivali lõpetab

ilutulestik.

T A M
DESIGN

VÕITJAD LÕIKAVAD

NUGADADEGA.

LOODUS Invest

Festivali pass eelmüügis 199.-,
ühepäeva pilet eelmüügis 149.-.
Alla 16. aastased lapsed,
koos vanemaga, tasuta.

Saue Perekool kutsub kõiki
lapsevanemaid!
18. mail kell 18–20 toimub Saue perekooli sel aastal juba
kolmas kokkusaamine Saue Lasteaia Midrimaa salongis.
Vestlusteemaks on laste uinumisraskused, uneskõnnid,
unehäired ja laste füüsilised ning hingelised vajadused.
8. juunil kell 18–20 toimub perekooli järgmine koosviibimine
teemal lapse jonn või sülletahtmine, lapse agressiivsus või
arglikkus.
Koosviibimisi viib läbi
Moreno Keskuse psühholoog pr Pille Isat.
Lähem info Saue Linnavalitsuses tel 679 0196, Anneli Ritsing
Kõik lapsevanemad, ka isad on oodatud!

Turbatootmisﬁrma Tallinna
lähedal pakub tööd
traktoristidele.
Info tel. 6045252

Orbis Eesti OÜ võtab tööle elektroonikatoodete ja
ühenduskaablite koostajaid. Töö vahetustes.
Vajadusel väljaõpe.
CV saata Kasesalu 24, 76501, Saue.
Lisainfo telefonidel 6515438 või 5176064.

OÜ Greenstyle
projekteerib, haljastab ja
hooldab aedu.
Tel. 5656 4223, 56262 9537

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

