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Toimetaja veerg
Üritusterohke kevad
Sel kevadel Sauel igav ei tohiks olla. Nädalavahetusel toimub mõisapargis suurüritus Grillfest,
mille käigus selgitatakse ka Euroopa meistrid
barbeques. Asjaga käib kaasas ulatuslik kultuuri –
ja meelelahutuskava. Samal ajal saavad jaanitule
platsil loomasõbrad vaadata labradori retriiverite
erinäitus. Eelmises lehes kirjutas näituse korraldaja Maarika Lauringson, et näidatavad koerad on
erakordselt sõbralikud ja töökad loomad. Järgmisel nädalal 4. juunil tähistame Sauel Eesti lipupäeva, noored korraldavad juba traditsioonilise
Noortepäeva, kus reaalne võim linnas usaldatakse noortest koosnevale linnavalitsusele. Kindlasti loodavad järgmisel nädalal, 3. juunil Saue laulu- ja tantsupeo korraldajad taevataadilt ilusat ilma
ja sauelastelt rohket osavõttu. 5. juunil toimub aga
AS Paulig Baltic ja Saue Linnavalitsuse koostöös
juba traditsiooniline Maitsete laat koos maitseainete laiendatud müügi ja uhke meelelahutuskavaga. Tegelikult on mainitud üritus ju välja kasvanud Saue perepäevadest, mis mõeldud sauelastele
lusti pakkumiseks ühe meie linna tuntuma ettevõtte poolt. Ja siis, 11. juunil saavad sauelased ise
olla teletegijad. Kindlasti olete vaadanud ETV ekraanilt saadet Laulge kaasa, mis on näidanud läbi
laulude erinevaid Eestimaa paiku. Nüüd saavad
sauelased ise selles ürituses kaasa lüüa.
Ühelt poolt on tegemist meelelahutusega, teisalt äriga, kolmandast küljest kultuuri ning selle
säilitamisega. Usun, et asjad on tasakaalus ja volikogu on teinud linna eelarvet koostades õige valiku. Saue maine saab läbi sümpaatsete ja hästi korraldatud ürituste ainult võita. Meid teatakse, meid
tuntakse, siia tahetakse elama tulla. Võib-olla on
see käsitlus primitiivne, võib-olla tõmbab Saue
inimesi juurde hoopis teiste asjaolude tõttu. Eks
tõde ole kusagil vahepeal, kuid linna areng saab
seeläbi siiski hoogu juurde. Lõppeval nädalal korraldas linnavalitus ühe tulevikku suunatud avaliku ürituse. Nimelt toimus Saue linna üldplaani
lähteseisukohtade avaliku arutelu Saue koolimajas. Üldplaan on Saue nagu iga teisegi linna arengut määratlev dokument, millel on piisavalt suur
üldistusaste, kuid mis siiski määratleb ära maade põhimõttelise kasutuse otstarbe tuleviku jaoks.
Mõistagi võtab üldplaan arvesse ka olemasolevat
olukorda, millest ka tuleviku kavandamine lähtuma peab. Huvi asja vastu oli üsna suur, kohaletulnud esitasid hulga küsimusi, kergitati probleeme,
mida linnaarendajad juba teavad, kuid millele hetkel veel häid lahendusi ei ole. Nüüd alles üldplaani koostamine hoo sisse saab ja esimesi reaalseid
lahendeid võib oodata alles hilissügisel.
Need sündmused võiks lugeda linnavalitsuse lõppeva ja ka algava nädala positiivse poole
peale. Kultuuri –ja meelelahutusürituste korraldamine, linna tulevikule mõtlemine on meie töö
üks osa. Enamalt jaolt tuleb aga lahendada argiseid olmeprobleeme, millel pole kiireid ja lihtsaid
lahendeid. Tavaliselt jääb kõik toppama rahanappuse taha. Ehk on sauelased vaadanud kodulehelt
teadet, et linnavalitsuse lepingupartner AS Hansabuss kavatseb sulgeda ekspressbussiliini nr 191
Tallinn – Saue - Tallinn alates 11. juunist. Probleem on kütuse kallinemine ja madal piletihind,
kokkuvõttes – rahanappus. Viimane kummitab
nüüd kõikjal, sest hinnad tõusevad, kuid meeleolu
on nii nagu ta on. Jääb vaid loota, et majandus kasvab ja asi paraneb.

Juhan Hindov
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Sauel loodi teine naabrivalve sektor
Neljapäeval, 13. mail moodustati asjakohasele naabrivalve lepingule allakirjutamisega linnavalitsuse III korruse saalis Sauel
teine naabrivalve sektor. Nüüd
panid seljad kokku Kiviloo tänava viieteistkümne maja elanikud,
et ühiselt hoolt kanda oma vara
säilimise eest. Kokkulepe naabrite vahel tähendab seda, et kodusolija hoiab silma peal ka naabermajadel ning aedadel ja muul
varandusel ning kahtlaste kuri- Saue Kiviloo 1 Naabrivalve Sektori lepingule kirjukaelte ilmumisel kas teavitab po- tavad linnavalitsuse saalis alla sektori vanem Haiko
litseid või tegutseb naabreid appi Käärik (paremalt), MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse
esimees Tarmo Vaik, linnapea Jaan Moks ja Läänekutsudes kuritegeliku ründe ära- Harju Politseiosakonna ülemkomissar Tarmo Vaher.
hoidmiseks. Lepingule kirjutasid
alla Kiviloo esimese naabrivalve sektori va- kem huvitatud. Meenutame, et enam kui aasnem Haiko Käärik, Põhja Politseiprefektuuri tapäevad tagasi loodi Sauel esimene naabriLääne-Harju Politseiosakonna ülemkomissar valve sektor Tammelehe tänava piirkonnas.
Tarmo Vaher, MTÜ eesti Naabrivalve juhatu- On mõistlik kui hakkajad mehed või naised
se esimees Tarmo Vaik ja Saue linnapea Jaan võtavad mujalgi Sauel naabrivalve sektori
Moks. Kõik neli meest olid ühte meelt selles, loomise ette.
et naabrivalve on asjalik ettevõtmine, sest eks
Saue Sõna
igaüks ole ikka oma asja kaitsmisel kõige roh-

Pereheitmine Saue Muusikakoolis
Pühapäeval, 23. mail toimus Saue
Muusikakooli II lennu lõpuaktus
ja lõputunnistuse said 11 noort
muusikut:
Paula Põld – klaver, lõpetas kiitusega, õpetaja Terje Mäss
Anu Einberg – klaver, õpetaja Terje Mäss
Ketlin Kiisa – klaver, õpetaja Elina Seegel
Monika Põldma – klaver, õpetaja
Gerli Kirikal
Danil Vlassenko – klaver, õpetaja
Marina Jurtšenko
Sandra Marjamaa – klaver, õpetaja Terje Mäss
Liina Pley – klaver, õpetaja Marina Jurtšenko
Kätlin Anni – viiul, lõpetas kiitusega, õpetaja Juta Ross
Liisi Ruul – viiul, õpetaja Juta
Ross
Katrin Kvade – saksofon, õpetaja
Sulev Sommer
Karl Kanter – kitarr, õpetaja Iljo
Toming
Aitäh, lõpetajad, kena kontserdi
eest ja edu muusikuteel!
Saue Sõna

Pärast pidulikku kontserti ja tunnistuste kätteandmist astusid fotoobjektiivi ette muusikakooli lõpetajad Ketlin Kiisa (vasakult), Katrin Kvade, Liisi Ruul,
Paula Põld, Karl Kanter, Anu Einberg, Monika Põldma,
Kätlin Anni,Liina Pley, Sandra Marjamaa ja toolil istuv
lõpetajate poolt Saue Muusikakoolile kingitud mälestus. Pildilt jäi kõrvale Danil Vlassenko.

Eesti lipp – 120 aastane!
Käesolev aasta on kuulutatud Eesti lipu aastaks. 4. juunil möödub 120 aastat sini-mustvalge lipu pühitsemisest Otepää kirikus 1884.
aastal. Paljutähenduslik on tähistada meie
rahvus- ja riigilipu sünnipäeva Euroopa Liitu astumise aastal, mil üha sagedamini näeme erinevatel hoonetel või üritustel kasutatavat sinisel põhjal kuldse tähepärjaga Euroopa
Liidu lippu. Tähelepanu tuleb pöörata sellele,
et meie oma trikoloor ei jääks varju tähelipu
kõrval, ja et me üha enam oskaksime näha ennast nii iseseisva riigi kui rahvana Euroopas
välja paistmas ja eristumas, mitte sinna sulandumas või kadumas. Kindlasti aitab oma näo
ja identideedi säilimisele ja rõhutamisele pa-

remini kaasa oma rahvussümbolite, sealhulgas sini-must-valge lipu sagedasem ja rõhutatum kasutamine.
Meie kaunis kodulinnas puudub hetkel
koht, kus sini-must-valge võiks riigi- ja rahvuspühadel ning teistel rahvuslikel tähtpäevadel väärikalt lehvida. Oma rahvuslipu väärikust ja tähendust rõhutades on Isamaaliidu
Saue osakonna liikmed teinud Saue Linnavolikogule ja -valitsusele ettepaneku leida rahvuslipu sünnipäevaks lipule väärikas asukoht,
kus juba 4. juunil võiks sini-must-valge esimest korda pidulikult lehvida. Kuuldavasti on
idee leidnud toetamist.
Urmas Viilma
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Linnavalitsus eraldas raha spordi ja kultuuri ühingutele, maksis sünnitoetusi
Linnavalitsuse 21. istung toimus 12. mail 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega
eraldamise võimalikkus, aadressil Pärnasalu 19, Saue linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 152.
2. Ladva tn 14a katastriüksuse moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 153.
3. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 154.
4. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Pärnasalu tn 31 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine”.
Otsustati läbi vaadata järgmisel linnavalitsuse istungil.
5. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 155.
6. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 156.
7. Spordiühingutele raha eraldamine.

* 1950 krooni eraldati spordiklubile THK 88 noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks
III, IV kvartalis
Otsustati vastu võtta korraldus nr 157.
8. Ühingutele raha eraldamine
*16 000 krooni eraldati MTÜ-le Saue Folk
lasterühma osavõtuks lastefestivalist Ungaris
ja tantsurühma „Vokiratas” Muhumaa tantsupeost osavõtuks;
* 9 000 krooni eraldati Saue Linna lastekaitse Ühingule linna maskotikostüümi „Tammetõru” valmistamiseks ja laste kunsti – ja puhkelaagri transpordikulude hüvitamiseks;
* 4 050 krooni eraldati Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühingule Lõuna-Eesti invaühingutega tutvumisreisi korraldamiseks;
* 29 000 krooni eraldati MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile osavõtuks 47. CIOFF
folkloorifestivalist Prantsusmaal ja Islandi
noorteorkestri vastuvõtu kulude katteks;
* 10 200 krooni eraldati Eesti Meestelau-

lu Seltsile Saue poistekoori osavõtukuludeks
poistekooride laagrist ja Rootsi –Soome kontsertreisist osavõtuks;
* 2 500 krooni seltsingule Tammetõru K.Pätsi
elu ja tegevusega tutvumisürituse katteks;
Otsustati vastu võtta korraldus nr 158.
9. Avaliku ürituse korraldamise kooskõlastamine.
Ürituste korraldamise loa said:
* MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Otsustati vastu võtta korraldus nr 159
10. Lepingute ja arvete kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 160
11.Info
Amphora dokumendihaldusprogrammi tutvustamine
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas sotsiaalküsimusi ja esitas ettepanekud volikogule
detailplaneeringute vastuvõtmiseks ning avalikule väljapanekule esitamiseks
Linnavalitsuse 22. istung toimus 19.mail 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 161.
2. Tõkke 39 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati elamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 162.
3. Perve tn 3 ja 3a detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 163.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna Kasesalu ja Tule tänavate vahelise
maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek”.

Otsustati esitada eelnõu volikogu istungile.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna Ärma kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek”.
Otsustati esitada eelnõu volikogu istungile.
6. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Saue linna Pärnasalu tn 31 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine”
Otsustati esitada eelnõu volikogu istungile.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 164.
8. Kaubandustegevuse registreerimine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 165.
9. Kodu-uurijate töö tunnustamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 166

Saue Linnavalitsus teatab
Detailplaneeringute avalik väljapanek Saue linnas
Saue Linnavalitsus korraldab järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumides (Tule tn. 7, esimese korruse fuajees) alates esmaspäevast 7. juunist kuni 21. juunini
k.a. (tööpäevadel kell 8.00 – 17.00)
SAUE LINNA KASESALU JA TULE TÄNAVATE VAHELISE MAA-ALA DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga hõlmatav ala asub Tule ja Kasesalu tänava nurgal suurusega 2,46 ha.
Planeeritav ala on jagatud:
Jalgpallistaadioniks, teenindushooneks ja tennisekeskuse ehitamiseks planeeritud maa, kogupinnaga 14 000 m², Tule tn. äärne parkla, kogupinnaga 1988 m².
KOONDISE TN 19 JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING
Planeeritav ala asub Saue linnas Tule tänava ja Kuuseheki tänava vahelisel 4,1 ha suurusel maaalal. Alale on planeeritud lisaks olemasolevatele hoonetele lasteaia juurdeehitus ja ehituskrundi
suurendamine (3877 m² võrra) ning korruselamute krundid (5823 m²).
SAUE LINNA ÄRMA KINNISTU DETAILPLANEERING
Planeeritav ala paikneb Saue linnas, Saue mõisa pargist idas. Planeeritava kinnistu suuruseks on 12
ha. Detailplaneeringuga on kinnistu jaotatud 23 pereelamu krundiks, kaheks ridaelamu krundiks,
üheks haridus- ja lasteasutuse maa krundiks ning liiklusmaaks vajalike tänavate tarbeks. Pereelamute kruntide suurused on vahemikus1387 – 3765m². Haridus- ja lasteasutuse maa ning elamute
maa suuruseks kokku on 8385 m².
TULE TÄNAV 50 DETAILPLANEERING
Planeeritav ala piirneb läänest Vana-Keila maanteega ja lõunast Tule tänavaga, põhjast on ühispiir
Vana-Keila mnt 2 planeeritud alaga ja idast Kakao tänava äärsete ehituskruntidega. Alale on planeeritus 6 elamuehituskrunti suuruses 1541 - 2335 m², kaks ridaelamu krunti suurusega 2744 m² ja
2771 m², 2 ärimaa krunti 7120 m² ja 4646 m² ning tänavate ja teede maa-alad.

10. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati:
* 59 000 krooni linnakujunduslike tingimuste
ja eesmärkide väljatöötamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 167.
11. Info.
11.1 Pearaamatupidaja Ingrid Niid andis ülevaate sularahaarvelduse kontrolli tulemustest
hallatavates asutustes ja märkis , et sularaha
arvlemise korra olulisi rikkumisi ei esinenud.
11.2 avaldati arvamust, et vahetusõpilaste toetamiseks eelarves vahendeid ei ole.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Head sauelased!
13. mail oli Saue Päevakeskuses
kolmas küüditatute kokkutulek.
Kuna informatsiooni oli vähevõitu, jäi ka osavõtt kasinaks – olime
koos seitsmekesi.
Kallid kaaskannatajad! Me oleme kõik vanad, kuid ärge sulguge
endasse ja ärge olge kibestunud.
Elu peab ikka edasi minema ja kuni
me veel elame, jagame oma mälestusi ja üleelamisi omavahel ja ka
teistele, kes sellest huvitatud on.
Tänu meie eestvedajale Maarika
Õispuule tuleme kokku 10. juunil
2004 kell 19.00 Saue Päevakeskuses. Võtke kaasa pilte, märkmeid,
mälestusi. Kõik on teretulnud.
Helgi Kutsar
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Tarkus tarviline vara – selgitus
tegelikust olukorrast
15. mai Saue Sõnas ilmunud artiklis Tarkus tarviline vara väljendas gümnaasiumi lapsevanem
Andres Pajula muret õpetajate
palkade üle. Saue Linnavalitsus
on kehtestanud kõikides hallatavates Saue haridusasutustes palgajuhendid, mille alusel toimub
õpetajate ja teiste haridustöötajate
tasustamine. Linnavalitsus usaldab Saue haridusasutuste juhte ja
peab neid pädevaks oma töötajate palgaküsimuste lahendamisel.
Kuidas olukord tegelikult on, selgitavad haridusasutuste juhid.
Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets: Riigieelarvest

eraldatud õpetajate 2004. a palgavahendid on võrreldes eelmise
aastaga kasvanud 17% ja sisaldavad endas kõiki riigile makstavaid
makse ning koduõppeks, parandusõppeks ja õpetajatele metoodikutele ettenähtud lisaraha. Saue
Gümnaasiumi õppenõukogu poolt
heaks kiidetud otsuse alusel makstakse õpetajatele igakuiselt lisatasu 12% põhipalgamäärast alates 1.
jaanuarist 200.4 a. Alates 1. septembrist 2004. a. , vastavalt Saue
Gümnaasiumi
palgajuhendile,
tõuseb õpetajate palkade põhipalgamäär arvestades atesteerimise
tulemusi 10% ja ülejäävad palga-

vahendid kantakse reservfondi, et
maksta ka õpetajatele puhkusetoetust ja tulemustasu.
Saue lasteaed „Midrimaa“ juhataja Anne Teetamm: Saue lasteaias „Midrimaa“ on palkade
määramiseks moodustatud palgakomisjon. 2004. a suurenes töötasufond 18%. Keskmiselt tõusis
lasteaia õpetajate töötasu 8%, mis
maksti märtsikuus välja tagasiulatuvalt ka jaanuari ja veebruari
kuude eest. Muu teenindava personali ja õpetajate abide töötasu
tõsteti koheselt jaanuarikuus. Alates käesolevast aastast on lasteaial võimalus kuni kuupalga ula-

tuses välja maksta puhkuse – ja
jõulutoetust.
Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik: Saue Muusikakooli palgafond kasvas võrreldes
eelmise aastaga 13,6%. Palgafondi tõus võimaldab tõsta õpetajate
palkasid keskmiselt 11,4% alates 01.04.04, maksta puhkusetoetust ja lisatasusid täiendavate
tööde eest (osalemised konkurssidel, festivalidel jne).
Margit Ots
Saue Linnavalitsuse
Kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist

Rikastus Saue kodulugu
3. mail lõppes Saue kodu-uurimise võistlus, kus võisid osaleda kõik Saue-huvilised alates põhikooliealistest. Võistluse
autasustamine toimus 19. mail
Saue Gümnaasiumi aulas, raamatukogus saab tutvuda parimate töödega. Põhikooliealisi koduloohuvilisi osalejaid oli
53, neist enamus esitas Saue-teemalised kirjandid, millest sai informatsiooni ja hinnanguid Saue
oleviku, mineviku ja tuleviku
kohta. Keskastmelt tulid ka uurimused hüüdnimedest Saue koolis
ja Saue rahvastikust. Gümnasistid
tegid videoﬁlmi „Kümneaastane
Saue“ ning täiskasvanud käsitlesid oma uurimustes ja mälestustes järgmisi teemasid: Saue vald,
kuidas Saue omale Kiviloo linnaosa sai, Saue Sõna algusaastatest,
sauelase Aare Laanemetsa elukäigust, individuaalelamute komiteede aeg, nelja põlvkonna lugu
ning EPT Õppekeskuse fotokogu.
Ühtekokku esitati 61 tööd.
Žürii koosseisus Anne-Liis
Pitkänen (Harjumaa muuseum),
Marika Õispuu (Saue linnavolikogu) ja Marika Salu (Saue kodulooklubi) hindas võistlust kordaläinuks. Saue sai kodu-uurimise
võistluse kaudu lisateavet oma
minevikust ja olevikust. Saue koduloo alaste teadmiste täienemiseks tuleks samalaadset tegevust
periooditi korrata ja jätkata. Nii

žürii töö käigus kui ka lõpuüritusel rõhutasid žürii liikmed, et mingeid koduloolisi materjale ega fotosid niisama minema ei visataks.
Kõige parem oleks need viia Saue
raamatukogusse, kus kodulooklubi kogutud materjale säilitab. Veel
parem on neile lisada võimalikult
täpseid andmeid aja, koha ja inimeste-asutuste kohta.
Pärast pidulikku võistlustööde
erinevate vanusegruppide võitjate autasustamist esitasid paremate tööde autorid katkendeid oma
töödest, mis kõik olid väga põnevad. Huvitav oli kuulata Hella
Anni mälestusi kunagisest Saue
poisist Aare Laanemetsast, kellest
sai kuulus näitleja ning lavastaja
ning Koidula Soosalu lugu suure
ning uhke tamme päästmisest Kiviloo linnaosas.
Saue kodu-uurimisvõistluse tulemused
Põhikooliealised
I koht
kollektiivne töö „Hüüdnimed meie koolis“ – Jaana Metsamaa, Liisi Ilu, Katrin Tammar,
Riin Tamme, Anell Veskimeister
9. klassist
Juhendaja Piret Uulma
Äramärgitud tööd: Ahto Salumets, Sandra Kliimann ja Sander
Vananurm 5. klassist
Laura Haarakalju, Kristin Leeman, Heigo Protten, Sven Veelaid 7. klassist

Täiskasvanute I koha võitnud Koidula Soosalu (vasakult).
Teda õnnitlesid Marika Salu ja Ero Liivik.
Gümnaasiumiealised
I koht
kollektiivne videoﬁlm
„Kümneaastane Saue“ – Heleni
Post, Liina Väin, Maria Liiv 10.
klassist
Juhendajad Olev Viitmaa, Paavo
Mardi, Monika Liiv
Täiskasvanud
I koht
„Kuidas Saue omale
Kiviloo linnaosa sai?“ – Koidula
Soosalu
II koht „Üks maja, neli põlvkonda, palju mälestusi“ – Kristiina Sark
II koht „Näitleja, lavastaja, lavapedagoog Aare Laanemets en-

dast ja teised temast“ – Hella Anni
III koht „Oli kord Saue vald…
Minu pisikene elulugu“ – Lydia
Armiida Arujärv
Äramärgitud tööd: Ants Vikerpuur, Silvia Annus, Katrin Ehala
ja Ulvi Urgard
Suur tänu kõigile, kes oma kodukoha elu-olu jäädvustamise nimel vaeva nägid. Igaühe panus
muutub aja jooksul veelgi olulisemaks.
Aili Mölder
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Ledøje-Smørum’i Kommuun –
elu nagu muinasjutus
Saue linna ametlik delegatsioon
eesotsas volikogu esimehe Ero
Liivikuga külastas sõpruslinna,
täpsemalt sõprusvalda LedøjeSmørumit 20. – 23. maini. Delegatsiooni kuulusid volikogu fraktsiooni Saue esimees Rafael Amos
ja volikogu hariduse ja kultuurikomisjoni esimees Rainer Šternfeld.
Linnavalitsusest olid Taani visiidil kaasas sotsiaalvaldkonna juht
Heli Joon, pearaamatupidaja Ingrid Niid ja lastekaitse spetsialist
Anneli Ritsing. Külaskäik oli uute
mõtete ja kogemuste saamise seisukohalt äärmiselt kasulik. 10400
elanikuga Ledøje-Smørum kommuun, meie mõistes vald, ei anna
mitte kuidagi märku sellest, et ta
asub vaid 20 minuti kaugusel Kopenhaagenist, Taanimaa kuninglikust ja rahulikust pealinnast. Rookatusega majad on hinnas ning
annavad üleüldises asulapildis
hämmastavalt kauni mulje. Ometi
ei puudu siit ka kaasaegsed süsteemid, suuresti meie omadest ette
arenenud. Alustades infrastruktuurist, lõpetades asutuse mikrokliimani välja – kõige peale on mõeldud ning heaolu garanteeritud.
Kui nüüd arvesse võtta, et
Ledøje-Smørum’i 2004 aasta eelarve on u 1,2 miljardit Eesti krooni,
siis tundub see esialgu utoopiliselt
suur summa. Ja ongi. Arvestades, et
neil on 2 korda rohkem inimesi kui
meil, siis oleksime meie rahvaarvu võrdseks loendamisel ikka 8,57

Saue delegatsioon rõõmsalt seismas Taani reisi ajal Kopenhaageniis.

korda eelarvemahust maas. Teiselt
poolt on aga meil riigi toetus suurem, nendel laekuvad kõik maksud omavalitsusüksustele. Võime
küll jälgida nende elu, nende sotsiaalsüsteeme ja unistada sarnasest
turvatundest, kuid kõik algab siiski toodangust, töökohtadest ja ekspordist – ja selle eest juba Taanimaal hoolitsetakse. Taanimaal on
üks maailma arvestatavamaid akustikatööstuseid. Keskmise põlvkonna jaoks seal probleeme pole olnud ega ilmselt tulegi – pigem
tuleb see noortel kanda – töökohtade puudus on eluastujale pööraselt
suur ning Eestiga absoluutselt mitte võrreldav.

Võrdlusmoment Saue ja Taani vahel
Ledøje-Smørum’i ja Saue linna vahele saab tõmmata mitmeid
paralleele oma mõõtmete, inimtüüpide ja süsteemide järgi. Näiteks on Sauel töötuse protsent
oma 48 registreeritud töötuga kõigest 1,38, Ledøje-Smørum’i oma
aga 2% (see on ühtlasi ka Taani
väikseim protsent). Taani noortel lubatakse oma noortekeskuses
kasvatada ja hoolitseda erinevate loomade eest, distsiplineerides
lapsi töökultuuriks. On ka asju,
mille vahele hirmsasti TAHAKS
paralleele tõmmata, aga EI SAA,
sest vastavad süsteemid meie rii-

gis hetkel üldse puuduvad.
Kõige hämmastavam oli
Ledøje-Smørum’is nende jäätmetöötlustehas, mis on olnud teerajajaks paljudele teistele Taanis ja
Euroopaski. Tehases on 5 olmeprügi põletusahju, mille põlemisel
toodetakse elektrienergiat tehase
töös hoidmiseks. Märkimaks ära
selle kaliibri (PS! Jäätmetöötlustehas on mitme omavalitsuse peale), on uue katla (kuues katel) ehituse maksumus 2,4 miljardit Eesti
krooni. Tehasesse saabub päevas
1500-2000 tonni prügi, mida kasutatakse siis taastootmises ning
elektrienergia tegemiseks põletamise teel. Kogu süsteemi vahepealseks lüliks on omavalitsusüksuse ülesanne motiveerida
inimesi ise sorteerima prügi erinevatesse konteineritesse. Valesti sorteerijate eest tasub trahvi asula.
Kokkuvõtlikult võib kontakti pidada edukaks, kuna tulevikus käivitub loodetavasti Saue ja Ledoje-Smorumi ühine
jazzistuudio projekt, mille raames
ehitatakse välja asjakohased ruumid Saue koolimaja keldrikorrusel. Samas saime teada palju
Ledøje-Smørum’i investeeringute
kavadest, eelarvemahtudest, sotsiaalabist, rahastamismeetoditest
ja loomulikult taanlaste väärtushinnangutest, kus nii meil kui
ka taanlastel oleks üksteiselt nii
mõndagi õppida.
Rainer Šternfeld

UNICEFi konkurss “Laste – ja
noortesõbralik linn”
UNICEFi Eesti Rahvuskomitee kuulutas 2003. a sügisel välja
konkursi “Laste – ja noortesõbralik linn”, milles osalemiseks esitasime ka oma linna poolse taotluse. Viimase kolme aasta jooksul
on 22 Euroopa riiki ühinenud
UNICEFi poolt algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad”. Liikumise eesmärk
on tõsta esile ja tunnustada neid
linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. Tänaseks on selle tiitli pälvinud üle 200 Euroopa suuremat ja
väiksemat linna ja 2003. aasta kevadel läbiviidud küsitluse koha-

selt on nendes linnades tunduvalt
paranenud investeerimiskliima,
paranenud üldine maine ja laienenud linna tuntus välismaal. Liikumise kaudu tahetakse aidata
kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendamisele, kujundada ühiskonna lapsesõbralikumat suhtumist lapsi ja
perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel. Püütakse otsida
kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse, tervise ja
vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks ja ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid, kes aitavad

kaasa linna lapsesõbralikumaks
muutmisele.
Eestis väljakuulutatud konkursil osalevad lisaks meile veel
Tartu, Narva, Kunda, ja Pärnu.
Taotluse ja tegevuskava koostamisel tuli välja tuua need tegevused, mida linnas igapäevaselt
tehakse laste-ja noorsootöö valdkonnas. Ja nagu selgus, on suurem
osa linnast tehtavast otseselt või
kaudselt seotud laste ja noortega,
alustades mitmetest vastuvõetud
õigusaktidest ja lõpetades erinevate lastele ja noortele suunatud
projektidega.
Konkursi raames on meid

juba külastanud Toomas Palu,
kes on UNICEFi esindaja Eestis ja
tema käigu eesmärgiks oli tutvumine linna haridus-ja noorsootöö
asutustega tööga. Konkursi tingimuste ja linna poolt püstitatud
eesmärke hindab UNICEFi Eesti Rahvuskomitee ja linna ühiskomisjon, milles on linnaametnikke, ajakirjanikke, ettevõtjaid,
avaliku elu tegelasi ja laste ning
noorte esindajaid. Vahekokkuvõtteid tehakse juunis ja oktoobris ning see, kas Saue on laste-ja
noortesõbraliku linna tiitlit väärt,
selgub sügisel.
Margit Ots
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Saue TurvaVest 2004 kindlustas linlaste turvatunnet
Laupäeva, 15. mai päeval toimus Saue linna jaanituleplatsil pereüritus “Saue TurvaVest
2004”. Meeleolukal ja õpetlikul päeval said sauelased kasulikke teadmisi erinevatest turvavaldkondadest. Kohal oli
politsei, päästeteenistus, naabrivalve, AIDSi-ennetajad, kiirabi,
Falck, Maanteeamet, Tervise
Arengu Instituut, Kaitseliit ning
suitsuandurite-tulekustutite ja
esmaabivahendite müüjad. Päeva juhtis Kirill Teiter Tallinna
Tuletõrje- ja Päästeametist.
Kõik kohaletulnud üksused
said end läbi Kirill Teiteri intervjuu suusõnalistelt tutvustada. Samas oli võimalik tutvuda ohutust
tagavate materjalide, vahendite ja
autodega. Kohal oli Tallinna Tuletõrje ja Päästeameti Lilleküla
komando 54meetrine tõstuk, Keila komando redel-auto ning Mati
Leivategija uunikum-tuletõrjeauto. Maanteeameti kalendri kaudu
võisid lapsed ja noored kinnitada
õpitut. Osaleda sai oskusi ja kogemusi pakkuvates ülesannetes: joonistada, pulberkustutiga tuld tõrjuda ja autostendil vastu seina sõita.
MTÜ Banaanikala esitas haarava
etenduse “112 aitab”, mille käigus
lapsed nägid hädaabinumbri vale-

TurvaVesti platsil oli palju turvatehnikat, palju osalisi ja palju asjast huvitatud lapsi.
kasutust ja said ise metsaelanikest
tegelasi õigele teele juhtida.
Üritusel osales palju lapsi,
mis oli korraldajatele eriti meelt
mööda, sest turvaalased teadmised peaksidki lapsepõlvest alguse saama, samuti teadmine, et nii
politsei, tuletõrjujad kui muud
üksused on loodud aitama. Viis
meeskonda võistlesid esmaabis.
Kohalikest oli parim Saue Linnavalitsus lasteaia, naabrivalve

ja päästeteenistuse ees. Tänapäeva esmaabi tulemuslikkus on üles
ehitatud sellele, et igaüks teab,
mis raske äkkõnnetuse puhul teha,
sest kriitilises olukorras on esimene viis minutit kõige tähtsam, selle ajaga aga jõuab kiirabi üksnes
teele asuda. Seetõttu on mitmed
Saue linna lasteasutused ja linnavalitsus läbinud eraldi koolituse ja
soovitab seda kõigile, sest elu on
kiire ja stressirohke, siit tulene-

vad ka peamised õnnetused ja terviserikked. Ürituse meeleolu lõid
Lõvi Leo politseist, tuletõrjekoer
Nublu ja Saue puhkpilliorkester.
Saue Linnavalitsus kutsus
2003. aasta algul pärast tegevusse
astumist ellu korrakaitsekomisjoni. Töörühm on arutanud liikluskorraldust, joodikute korralekutsumist, noorte pätitegemisi jm.
Komisjoni esimees, linnavalitsuse liige Heli Joon pakkus välja, et
linna turvalisuse kindlustamiseks
ja ennetamiseks võiks Saue elanikele korraldada ürituse, kus saaks
juhtida tähelepanu võimalikele
ohtudele ja anda asjalikke nõuandeid tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse,
vältimatu abi ja muude probleemide vallas.
Nüüd on esimene Saue
TurvaVest teoks saanud. Saue
Linnavalitsus kavandab seda ka
järgmiseks aastaks enne suvist
õnnetuste arvu võimalikku tõusu
ja ootab veelgi suuremat sauelaste osalust, et ohuteadmised leviks
võimalikult rohkem ning hädaolukorrad jääksid tulemata või saaks
neist võimalikult leebelt üle.
Aili Mölder

Muutused elektrirongide sõiduplaanis ja piletihindades
Alates 30. maist kehtivad elektrirongiga sõites uued sõidutsoonid ja nendest tulenevalt ka uued
hinnad. Varasema nelja tsooni
asemel jääb alles kolm. Tsoonide arvu muudatuse tingis vajadus
muuta süsteemi ühelt poolt lihtsamaks ning teisalt paindlikumaks.
Kui nelja tsooni puhul tulnuks selliselt 10 erinevat ühte liiki piletit,
siis kolme puhul on see arv 6. Varem oli tsoonidest tulenevalt vaid
kaks erinevat 1-korra piletihinda:
ühes või kahes tsoonis sõitmisel
10 krooni ning kolmes või neljas
tsoonis sõitmisele 14 krooni. Sellest tulenes ka ebaloogiline olukord, kus nii Tallinnast Keilasse
kui Tallinnast Paldiskisse sõitev
reisija maksis 1-korra pileti eest
14 krooni. Alates 30. maist maksab pilet Keilasse 12 krooni ning
Paldiskisse 16 krooni. Tsoonide
muutumine toob kaasa muutused
ka 30-päeva kaartide hindades.
Päris uue piletiliigina on alates
30. maist võimalik reisijatel osta

ühe suuna 30-päeva kaarti. Mõeldud on ta nendele reisijatele, kelle jaoks üks suund on mugav sõita
just elektrirongiga, kuid teise suuna sõidavad nad muu transpordivahendiga.
Sõiduplaan muutus alates 30.
maist hõredamaks. See on tingitud kolmest erinevast põhjusest.
Esiteks on sõiduplaani arvestatud tehnoloogilised pausid kella 12.00-14.00. Sel ajal ei sõida
kogu liini ulatuses mitte ühtegi
elektrirongi. Teiseks väheneb
Elektriraudtee rongide arv, sest
neli vanemat koosseisu lähevad
mahakandmisele. Seetõttu on
meil võimalik tipptunnil käiku
panna senisest vähem ronge. Kolmandaks põhjuseks on asjaolu, et
Elektriraudtee peab eelkõige opereerima nendel liinidel ja kellaaegadel, kus on suur täituvus. Positiivsest poolest Saue inimeste
jaoks võib esile tuua, et viimane
rong, millega iga päev Tallinnast
tagasi saab, väljub nüüd ligi pool

tundi hiljem, ehk siis kell 21:20.
Tähelepanuks! Enne 30.05.2004
ostetud 1-korra piletid kehtivad
kuni 30.06.2004. 30 päeva kaardid ja perioodikaardid kehtivad
kuni kaardil tähistatud kuupäevani. Enne 30. maid ostetud piletite sõiduõiguse areaali määramisel lähtutakse piletite ostmise ajal
kehtinud tsoonidest.
Seoses infrastruktuuri remonttöödega Klooga-Paldiski raudteelõigul on juunis ja juulis õhtustel
aegadel elektrirongiliiklus Klooga
Ranna ja Paldiski liinidel häiritud.
Alates 31. maist kuni 30. juulini
igal esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval (v.a. 24.06.) ja reedel on
Paldiski ja Klooga Ranna õhtused
elektrirongid osaliselt asendatud
bussiga. Paldiski-Tallinn liinil
sõitvad elektrirongid on asendatud bussidega järgmiselt: E562
ja E568, väljumistega Paldiskist
vastavalt kell 18:45 ja 19:52, on
asendatud lõigul Paldiski-Klooga;
E574, väljumisega Paldiskist kell

21:10, on asendatud lõigul Paldiski-Pääsküla. Tallinn-Paldiski liinil sõitvad elektrirongid on asendatud bussidega järgmiselt: E555
ja E559, väljumistega Tallinnast
vastavalt kell 18:15 ja 19:20, on
asendatud lõigul Klooga-Paldiski;
E567, väljumisega Tallinnast kell
21:20, on asendatud lõigul Pääsküla-Paldiski.
Tallinn-Klooga Rand elektrirong E553 on asendatud bussiga
lõigul Klooga-Klooga Rand. Buss
väljub Klooga raudteejaamast kell
18:45. Klooga Rand-Tallinn elektrirong E566 on asendatud bussiga
lõigul Klooga Rand-Klooga. Buss
väljub Klooga Rannast kell 19:30.
Lõikudel, kus elektrirong ei ole
asendatud bussiga toimub liiklus
vastavalt sõiduplaanile, kuid võib
esineda väiksemaid hilinemisi.
Kõigis asendusbussides kehtivad
elektrirongide sõidupiletid.
Kuldar Väärsi
Elektriraudtee AS
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Sauel avanes söögituba teatrigurmaanidele
20. mail korraldas Saue Haridusselts Vitalis oma avaliku teeõhtu
gümnaasiumis, tutvustades hariduskonverentsi ettekannete põhjal
koostatud kogumikku Lääne-Harjumaa haridus- ja kultuuriloo radadel. Kogumikust rääkis põhjalikult ajalooõpetaja Mart Tamberg.
Õhtu maiuspalaks kujunes aga
Saue Gümnaasiumi õpetajate näiteringi etendus “Söögituba” Ellen
Alaküla lavastuses. Lavastus oli
heaks märgiks, et teatrigurmaanid Sauel nälga ei jää. Näitlejad ja
õpetajad on oma ametite poolest
hingesugulased, sest mõlemate
töö seisneb auditooriumeid harivas esinemises. Kuid Saue õpetajad on näitlejatest etemad. Kui
näitlejad annaksid teatri kõrvalt
koolis esimesi tunde, siis võiksid
ilmneda nende puudujäägid pedagoogikas. Aga õpetajate näiteringis võiks arvata, et mõnel neist on
teatriharidus.
Meeste vähesus näiteringis…
… paneb naisõpetajate julguse taustal mõtlema eemalejäänud
meesõpetajate argusele. Skeptiliselt võiks küsida, et millise eetilise õigusega nõuavad eemalejäänud meesõpetajad oma aine
omandamist, kui nad ise hiilivad (rolli)õppimisest kõrvale.
Oleks näiteringis mehi rohkem,
siis oleks ka repertuaari võimalused suuremad. Meeskolleegidega võrreldes on direktor Jaan
Palumets ja Kaido Tälli mitte ainult head näitlejad vaid ka tõelised härrasmehed. Järgmisel aastal
võiksid kooli meesõpetajad olla
naisperele rohkem toeks. Seda
enam, et lavastus praegu kannatas, sest näidendi episoode ja rolle
oli meeste puudusel kärbitud.
Samuti võiks kaasata õpilasi. Söögitoas mängisid pedagoogid lapsi ja tegid seda muide
väga hästi. Grete Põldma mängis
Carolinist tütart ehk pareminigi,
kui seda Carolini vanune tüdruk
oleks teinud. Aga teatritegijate järelkasvu huvides oleks parem, kui lapsi mängiksid lapsed.
Koolilaste puudumine publiku
hulgast oli kurvastav. Mis oleks
loogilisem, kui õpetajate näiteringi etendusel oleks saal õpilasi ja lastevanemaid puupüsti täis.
Õpilasi oli saalis alla kümne. Lausa mürgiselt tahaks küsida, et kas
need õpilased, kes mõni aeg tagasi Saue Sõna Noorte Eris uue
kultuurikeskuse rajamist nõudsid, olid ikka saalis? Heaks sillaks praegusest olukorrast õpilastest täissaalini olekski õpilaste

kaasamine näiteringi, mis ärataks
ka nende klassi- ja koolikaaslaste
huvi etenduste vastu.
„Söögitoas” müüakse maja,
jagatakse mööblit, antakse lastele õpetust, käivad võimumängud, põrkuvad põlvkondade
huvid, kohtuvad erinevad generatsioonid. Tehakse kõike seda,
mida meiegi söögitubades teeme. Etendus sujus tervel trupil
ilma esinemiskartuseta ja teiste
harrastusteatrites kohatud stampideta. Üle ei mängitud, krampi
ei mindud, lavastus laabus sujuvalt. Erilise väärtusena oli paljude
trupi liikmete võime mängida rolle vastavalt professionaalse teatri
nõuetele. Juba esimeses stseenis,
kus Karin Tümanoka nakatavalt
rõõmsameelne Agent püüab müüa
Merike Sauli mängitud Kliendile maja, jäin mõistatama, et kas
Klient on kibestunud või kannab
Saul elatud elu sleppi, sest kibestunud olek oli vahet tegemata kirgas. Alles etenduse lõpuepisoodis,
nähes Sauli südamliku Donnana,
mõistsin, et Saul oli suutnud luua
avaepisoodis rollile teise plaani,
mille kohta teatriõpetus nõuab
järgmist. Näitleja peab mängima
teist plaani nii, et see millest tegelane vaikib, peab olema sama
kõnekas kui tekst, mida näitleja
annab. Ja see, millest roll vaikib,
pangu oma salapärasuses vaatajat
rohkem mõtlema kui tekst. Merike Saul suutis luua teise plaani, mis verevaesematel kutselistel
näitlejatel ei õnnestu.
Rollilahendused olid tugevad
Pea terve trupi tugevaks
küljeks olid rollilahendused, kus
tunded olid ehedad ja pinged tugevad. Grete Põldma ja Eve Tamme
tütre ja ema episoodis olin stseeni
elektrist nii haaratud, et ühel hetkel enam ei jälginud millest räägiti vaid olin haaratud sellest, kuidas
mängiti. Pole ammu nii intensiivset vaidlust näinud. Et ma siinkohal mee moka peale määrimisega ei tegele, siis olgu öeldud, et
Põldma ja Tamme rollid eelmistes
episoodides meisterlikkuse märke
ei kandnud. Põldma toateenijast
Anni mõjus liiga karikatuurselt
ja Tamm mööblijagamise stseenis Ulvi Ugardi mängitud Sallyga
oleks saanud juba episoodi konfliktse olemuse tõttu rolli rohkem
pingestada. Pingestamine sõltub
paljuski ka lavastajast ning soovitakski tal vastavalt trupi võimetele minna järgmine kord rohkem
süvitsi. Mõnes stseenis libiseti paljudest võimalustest lihtsalt üle.

Saue Gümnaasiumi õpetajate näitetrupp täies hiilguses.

Lavastuse märksõnadest olid
siirus, puhtus ja lapsemeelne lihtsus. Malle Liivi ja Tuuli Susi lapserollid olid mõnusad. Kui Malle
Liivil oli mõneti kergem, sest tema
Lizzi mängimine eeldas lihtsalt
mälestusi abituuriumi tutipäevadest, siis Tuuli Susi ümberkehastumine Nickiks oli topeltüllatus.
Tema mäng noormeheks kehastumises oli ju topeltraske. Vaatasin
ja mõtlesin, et peaks endale vist
prillid ostma, sest saalist vaadates

tundus Tuuli Susi Nick oma olemuselt ja kehahoiakult äravahetamiseni sarnane ühele tuttavale
15 aastasele poisile. Pimedas varju ja häälena nähes poleks neil vahet teinud. Ja kui ma ka kõiki näitlejaid eraldi ei kiitnud, siis koolile
omaseid märksõnu kasutades olgu
öeldud, et kui parimad saadaksin
aineolümpiaadile, siis viied paneksin kõigile.
Alar Sudak

Saue Perekool kutsub kõiki
lapsevanemaid!
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!

Saue Linnavalitsus koostöös Saue Linna Lastekaitse Ühinguga korraldab laste linnalaagri.
Laager on 3-s vahetuses:
26.07 – 01.08;
02.08 – 08.08
09.08 – 15.08.
Laagri maksumus on 450.-/lapse kohta. Hind sisaldab
lõunasöögi ja õhtuoote, laagrisärgi ja kõik tegevuskulud.
Laagrisse saab registreeruda tel 6790 196, 5292820 või
e-mailil anneli@saue.ee

SPORT
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Toimus traditsiooniline miilijooks
Sellel aastal toimus traditsiooniline miilijooks 11. mail juba 19. aastat järjest. Miilijooksu pikkus on
1.609 km.
Tulemused:
7a poisid
1.Mihkel Niilus 7.49
2.Rasmus Metsva 8.07
3.Rauno Koort 8.17

7a tüdrukud
1.Doris Õunapuu 9.18
2.Cathy Toomast 9.40
3.Adriana Mänd 10.10

8a poisid
1.Ranon Kriisa 7.21
2.Raido Rüütli 7.30
3.Martin Vist 7.39

8a tüdrukud
1.Kristin Paadik 8.11
2.Maria Orav 8.28
3.Mari-Liis Oberg 8.42

9a poisid
1.Kaarel Treubladt 7.14
2.Mart Jõesaar 7.21
3.Mait Kallikorm 7.42

9a tüdrukud

2.Erik Pirn 6.28
3.Taavi Ilu 6.35

3.Rain Sinimaa 6.14

12a tüdrukud

1.Sirli Jaska 6.31
2.Stina Kivistik 6.36

1.Laura Soosalu 6.51
2.Jane Vainula 7.10
3.Egle Palm 7.18

29-38a mehed
1.Dmitri Borovik 5.12

13a poisid

39-48a mehed

1.Tanel Tippel 6.11
2.Edgar Lavretsov 6.37
3.Maikel-Enok Oll 7.08

1.Raul Sinimaa 9.00

13a tüdrukud

39-48a naised
1.Ingrid Kuningas 7.58
2.Aime Sinimaa 9.08

1.Diana Rande 7.00
2.Kristin Põld 7.09
3.Heidi Kaur 7.13

49-58a mehed

14a poisid

1.Leida Madalik 9.42

1.Margus Reimann 5.54
2.Mikk Mägi 6.16
3.Roland Tammela 6.30

59-68a mehed

1.Sulev Veerberk 6.18

49-58a naised

1.Tõnu Odamus7.38
2.Olev Alet 7.58

14a tüdrukud
1.Anneli Lepp 7.05
2.Alice Merela-Matsi 7.44
3.Mari-Liis Tilk

15a poisid

Maijooksufänn 2004

19-28a naised

Dmitri Boroviki Rändkarikas rändas
tänavu Age Ermose kätte, kes võitis
9 aastaste tütarlaste miilijooksu ajaga 7.04 .

Ühispanga 17.Maijooksufänn 2004
koolide vahelise konkursi võitsid ülekaalukalt Saue Gümnaasiumi jooksjad. Tänan Saue lapsi ja
lapsevanemaid, kes aktiivselt osalesid Maijooksul. Lapsed, kes jooksid
südame-, olümpia-ja maijooksul,
külastavad 2 juunil Tartu spordimuuseumis Ateena olümpianäitust
ja Aura tervisekeskust. Püüame ka
edaspidi tublisid lapsi ja nende peresid tunnustada. Suvel on kõigil
suurepärased võimalused harjutada.
Saue suuremaks jooksuürituseks
kujuneb 11.septembril Saue 2.ööjooks, mida tänavu korraldame
koos kooliolümpiamängudega.
Sportlikku suve soovides
Enla Odamus

1.Mart Siidar 5.43
2.Alvar Aronija5.43.01
3.Ott Niggulis 6.03

15a tüdrukud

1.Age Ermos 7.04
2.Kristel Vist 7.50
3.Susanna Peek 8.03

1.Rebecca Vaiksalu 7.00
2.karolin Kressa 7.24
3.Evelyn Raudsepp

10a poisid

16a poisid

1.Robin Metsva 6.47
2.Kert Paidre 6.56
3.Stefan kuld 6.59

1.Riho Ritsing 5.57
2.Silver Saar 6.01
3.Rainer Ader 6.32

10a tüdrukud
1.Helena Pruul 7.31
2.Mirell Evartov 7.32
3.Iiri Freivald 7.52

16a tüdrukud

11a poisid

1.Janar Pajo 5.13
2.Lauri Malsroos 5.45
3.Karel Pajus 5.54

1.Liisi Kari 9.25

17-18a poisid

1.Prants Pals 6.54
2.Märten Matsu 7.09
3.Priit Voolaid7.24

17-18a tüdrukud

11a tüdrukud
1.Keity Annus 7.39
2.Airi-Triin Teder 7.49
3.Raili Kaasik 7.52

12a poisid
1.Hannes Allikvee 6.03

1.Svetlana Babahina 8.05
2.Egle Eerma 8.09
3.Kati Vaarmets 8.15

19-28a mehed
1.Taivo Püü 5.03
2.Marko Pikkar 5.53

Susanna Peek (vasakult), Karin Nappus, Age Ermos, Elen Treivald ja
Mariliis Odamus. Rändkarikaga Dmitri Borovik.

Parim 1000 m jooksja Margus Reimann
20. mail Harjumaa TV-10 Olümpiastarti IV etapi ﬁnaalvõistlustel poiste vanemas vanuseklassis
võitis Margus tugevat tuult trotsides ajaga 3.07,2 ja täitis teistkordselt vabariiklikel TV-10 Olümpiastarti võistlustel osalemise normi
3.08,0.
15.-16. mail Tallinna Kalevi staadionil toimunud Harjumaa
noorte meistrivõistlustel
tulid
pronksikohale Anniriin Salutee TB vanuseklassi 300mjooksus ajaga 47,25 ja Kadri Valtri T-J vanuseklassi 100m jooksus ajaga

A kaugushüppes Rebecca Vaiksalu 4.37-ga.Viies oli Selene Volt TB kuulitõukes 9.32-ga.
Margus Reimann hüppas kaugust 4.93 ja Sander Kahk 4.67.
Allar Männamets heitis ketast 26.32 ja Liina Tamme jooksis
60m 9,32-ga.
Vasakult Allar Männamets,
Sander Kahk ja Margus
Reimann.

T-B 300m jooksu autasustamine, paremalt esimene
Anniriin Salutee.

13,71. Napilt jäid medalist ilma
Selene Volt T-B 100m jooksus –

aeg 14,00 , Margus Reimann P-B
1000m jooksus – aeg 3,04,12 ja T-

Kergejõustikuklubi “TIPP”
Saue rühma treener
Ulvi Tsarski

9

29. mai 2004

TEATED JA REKLAAM

Lugupeetud sauelased!

4. juunil, Eesti lipu päeval
kell 8.30
pidulik lipu heiskamine
ja noortepäeva avamine
Keskuse pargis.
Saue Linnavolikogu
ja
Saue Linnavalitsus

Head sauelased!

Saue linnapea
Jaan Moks valiti
Eesti Linnade Liidu
juhatusse
Eesti Linnade Liidu (ELL) teisipäeval, 25.
mail esimest korda koos olnud volikogu
valis juhatuse esimeheks tagasi Kuressaare reformierakondlasest linnapea Jaanus
Tamkivi. Tamkivi on liitu juhtinud 2000.
aastast, teatas ELL-i esindaja BNS-ile. Juhatuse aseesimeesteks said Valga reformierakondlasest linnapea Margus Lepik
ning Viljandi linnavolikogu esimees, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige
Arnold Kimber.
ELL-i juhatusse kuuluvad veel Pärnu
reformierakondlasest
linnapea
Väino Hallikmägi, Haapsalu linnapea, Res
Publica liige Teet Kallasvee, Tallinna
keskerakondlasest abilinnapea Toomas
Vitsut ja Saue keskerakondlasest linnapea Jaan Moks. Liidu kõrgeim juhtimisorgan on selle liikmete esindajate üldkogu
Linnade Päev. Linnade Päeva toimumiste
vahelisel perioodil täidab selle ülesandeid
liidu volikogu.

Saue Linnavalitsus kutsub teid avalikule üritusele
BNS/Saue Sõna

„Laulge Kaasa!”
Üritus toimub Saue linnas

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi

Jaanitule platsil 11. juunil
Saue kõlakojas algusega
kell 18.00
Laulge kaasa juht on Reet Linna.
Külalistena esinevad Gerli Padar ja Merle Palmiste
ETV ekraanilt saab avaliku ürituse lindistust vaadata
saatena 10. juulil kell 20.30 ja
kordusena 17. juulil 2004.a.

Linda Hindov

85

Osvald Kuusk

84

Aino Simson

83

Valve Uibo

83

Alide Truss

83

Elli Aero

82

Armilde Sorel

82

Johannes Kerge

81

Alfred-Adolf Tammert

75

Jüri Tomberg

75

Mai Sõlg

70

Villu Kark

70

Enda Lužkova

70
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SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Juuni 2004

Juunis 2004
***
SAUE SUUR FOLKLOORIPIDU
TAMMIKUS JAANITULEPLATSIL
3. JUUNIL KELL 18.30

ÜRITUSED
03. juuni 18.00

Lauljate-tantsijate esinemine
folklooripeol Saue Sõlg
04. juuni 14 - 17
Näitus “ Käsitöö – meeldiv ja kasulik”
05.-06. juuni 10 – 17
“
“
“
“
05. juuni 11 - 16
Esinemine Tallinna Vanalinna Päevadel
07. juuni 11 - 15
Marati pesu ja trikotaaźi müük
09. juuni 15.00
Vabadusvõitlejate koosolek
10. juuni 16.00
Seltsing Tammetõru
10. juuni 19.00
Represseeritute vestlusring
16. juuni 14.00
OÜ Invaru invatehniliste abivahendite
tutvustus. Dr Reet Juhkam
21. juuni 8 - 19
Ekskursioon põhjarannikule marsruudil
Saue - Kuremäe - Toila - Purtse - Kalvi
- Saue
26. juuni 16.00
Esinemine Harjumaa memme-taadi peol
Saue tammikus

*

RONGKÄIK peoplatsile hakkab liikuma
Saue Muusikakooli puhkpilliorkestri saatel
Kaubakeskuse juurest kell 18.00

*

ESINEVAD: Saue Lasteaed Midrimaa tantsulapsed,
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor ja rahvatantsijad, Saue Poistekoor, Saue Kägara Kapell ja
rahvatantsijad, Saue Simmajad, Saue Päevakeskuse
tantsijad ja lauljad ning külalised Sakust

*

PEOJUHT: Ülo Luht
Töötab puhvet
Pidu on tasuta!

Sauekad Shukokai karate
kevadturniiril võidukad
1. mail, päeval, mil Eesti esimest päeva ametlikult Euroopa Liidu liige oli, toimus Saku Tervisekeskuses Eesti Kimura
Shukokai Karate Föderatsiooni Kevadturniir 2004. Päev algas
kell 10 hommikul EKSKF peainstruktori, sensei Rene Toome
(4. dan) seminariga. Sensei õpetas täiustama võitlustehnikaid,
mis paljudel varem juba omandatud. Seminar kestis keskpäevani. Kell 1 päeval avas sensei Toome 2004. aasta kevadised võistlused. Taaskord võisteldi katas (võitlus kujuteldava vastasega,
hinnatakse erinevate tehnikate korrektsust) ning kumites (kontaktvõitlus reaalse vastasega, hinnatakse võistleja osavust vastase alistamises).
Saue karatekad on saavutanud kõrgeid kohti võistlustel nii
Eestis kui ka maailmas. Sellelgi korral ei tulnud sauekad tühjade kätega tagasi. Vanuseklassis 12-13 kumite võitles Siim
Kängsepp välja neljanda koha. 14-15 aastaste kata segagrupis
pälvis Eva Volke auhinnalise 2. koha, Kaspar Aug saavutas samas grupis neljanda koha. Kolmandale kohale 14-15 aastaste
kumite segagrupis jõudis Ardo Perm. Päeva suurimaks võitjaks
võib aga pidada Taavi Tarieni, kes võitis 16-aastaste ja vanemate
poiste vanusegrupis kuldmedali nii katas kui ka kumites.
Kevadturniiri lõpetas võistlejate autasustamine. EKSKF
tänab kõiki kaasaelajaid ja pealtvaatajaid ning loodetavasti kohtume ka tulevikus.
Uued karatehuvilised lapsed ja noored on alati meie trennidesse teretulnud. Treeninggruppidesse ootame poisse ja tüdrukuid 9. eluaastast. Soovijatel tuleks külastada Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdu teisipäeval või neljapäeval kell 18.00.
Informatsiooni klubi ajaloost, ﬁlosooﬁast ning treeningaegadest
ja -kohtadest leiab koduleheküljelt www.shukokai.ee.
Kaspar Aug

***
Pühapäeval, 6. juunil 10.00-16.00
100 suvist lillekimpu
praktika + teooria
Kogunemine Saue kooli juurde. Kaasa terav nuga,
plastämber(või mõni muu nõu) lillede hoidmiseks, võileib ja jook, hea tuju. Halva ilma korral töötame ruumis.
Osavõtutasu 25 krooni. Juhendaja Made Kaares.
Info tel. 56 2123 91 või 6595 009

***
JAANITULI SAUE TAMMIKUS
23. JUUNIL
TULE SÜÜTAMINE KELL 20.30
*
*
*
*
*
*

Esinevad Saue Simmajad
Vanu seltskonnatantse tutvustab Vokiratas
Tantsuks mängib ansambel “Nööp”
Õhtujuht Aarne Nõmmik
Võistlused lastele, jõukatsumised meestele
Südaööst varaste hommikutundideni disko
Töötavad puhvetid
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Tänavakorvpall
5. juunil algusega kell 11.00
PR Firma Reklaam parklas
Kolm kolme vastu
Osavõtt tasuta
Registreerimine 5. juunini tel. 52 87 503
või
E-mail: jaanus.kormik@asva.ee
Kohapeal registreerimine 5. juunil
kella 10.00-10.30-ni
Korraldab Saue Korvpalli klubi

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

Otsib oma esindusse Sauel
KORISTAJAT
Eeldame:
- eelnevat kokkupuudet
puhastusvaldkonnaga

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

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

Pakume:
- võimalust töötada hommikuti
- meeldivat keskkonda
- head palka
CV palume saata hiljemalt 04.06. k.a
e-postiga: moobliait@hot.ee
või aadressile Saue, Pärnasalu 34
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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

29. mai 2004

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

