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Harjumaa kauneim omavalitsus
on Saue linn

Kodukaunistamise Harjumaa
Kogu tunnistas 2004. aasta
Kauni kodu konkursi võitjaks
omavalitsuste kategoorias Saue
linna. Konkurentsi pakkusid ja

hinnatud said ka Kuusalu vald
ja Keila linn.
Omavalitsustevahelise paremuse väljaselgitamisel arvestas
maakondlik komisjon omavalitsu-

„Kauneima omavalitsuse tiitli otsustamisel oli peamine Saue
linna üldine heakord ja pidev läbimõeldud töö selle parandamisel ka läbi elanike, sealhulgas laste ja noorte harimisel, samuti Saue linna kauni kodu konkursid. Vaadeldi ka
ühiskondlike objektide nagu koolid, lasteaiad, spordiväljakud ilmet ja heakorda. Hea mulje jäi Saue teede ja haljasalade korrashoiust,” kommenteeris Harju Maavalitsuse majandusosakonna peaspetsialist Mare Välja.

se keskuse, ühiskondlike asutuste
ja rahvakogunemise kohtade heakorda, teede ja tänavate korrasolekut ning omavalitsusesiseste heakorrakonkursside läbiviimist.
„Saue linnas on näha aastatepikkuse järjepideva heakorratöö
tulemusi ning Saue linna võiks
julgelt teistele omavalitsustele
eeskujuks sättida,“ rääkis Harju
Maavalitsuse maaelu arengu nõunik ja maakondliku komisjoni esimees Jüri Muru.
Konkursil valiti kauneim
kodu ka kategooriates eramud ja
korrusmajad, maakodu ning ühiskondlikud hooned ja ettevõtted.
Konkursile esitasid 18 omavalitsust kokku 15 eramut või korruselamut, 14 maakodu ja 9 ühiskondlikku hoonet või ettevõtet.
Eramute ja korruselamute hulgast tunnistati võitjaks perekond
Kalli kodu Saku alevikus Saku
vallas. (Sauelt oli esitatud perekond Jugala kodu – 2003. aasta Saue kauni kodu võitja. Saue
Sõna toim.). Maakodude hulgast tunnistati võitjaks perekond

Miguri maakodu Lohusalu külas
Keila vallas. Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast tunnistati võitjaks Sausti Mõisa Külalistemaja Sausti külas Kiili vallas.
„Kõige tihedam konkurents ja
raskem valik oligi eramute vahel,
sest iga konkursile esitatud kodu
oli omamoodi kaunis ja huvitav.
Seevastu ühiskondlike hoonete
kategoorias oli konkurents tagasihoidlikum, kuigi Sausti Mõisa
Külalistemaja võitis oma kategoorias ülekaalukalt,“ kommenteeris Muru.
Maakondliku konkursi iga
kategooria kolme paremat autasustatakse Harju Maavalitsuse
tänukirja ja Harjumaa ning Kodukaunistamise Ühenduse sümboolikaga seinaplaadiga. Lisaks esitatakse kategooriate võitjad ning
Kaberneeme küla kui 2003. aasta Harjumaa Ilusa küla konkursi võitja üleriigilisele Kauni kodu
konkursile.
Evelin Uibokand
Peaspetsialist maavanema
nõuniku ülesannetes

Las mööduvad aastad
26. juunil toimus Saue jaanituleplatsil 10. Harjumaa Memmetaadi lustipidu. Peo avas Saue linnavolikogu esimees Rafael Amos.
Nii suurejoonelist pidu peeti uuel
laululaval esimest korda.
Kui ühendkoor lavale tuli, oli
laululava äärest ääreni rahvariietes lauljaid täis, samas oli tantsupõrand tihedalt rahvatantsijate
valduses. Üritusel osales pea 500
esinejat 38 Harjumaa kollektiivist.
Saue linna esindas päevakeskuse naisansambel Rukkilill Harald
Matvei juhandamisel ja rahvatantsurühm Vokiratas Elena Kalbuse
juhendamisel. Oli tore näha eakaid
inimesi nii rõõmsalt oma oskusi
näitamas. Meeleolukas kavas vaheldusid laulud tantsudega. Külalisena esines Saue Kägara rahvatant-

surühm, kelle esituses “Neiokõsõ
noorõkõsõ” sai eriti suure tunnustuse osaliseks.
Peo lõpus tänasid Harjumaa
Pensionäride Ühenduse esinaine
Olvi Suurkütt ja ürituse peakorraldaja Sirje Nokkur kõiki osalejaid ning ulatasid juhendajatele tänukirja ja lilleõie. Lõpulaul
võttis kokku kõigi osalejate tunded ja mõtted:
“Las mööduvad aastad, las
halliks läeb pea.
Kui tagasi vaatad, on hingel
nii hea.”
Loodame, et selline vahva
lustipidu ei jää viimaseks ja Harjumaa Omavalitsuste Liit toetab
üritust ka tuleval aastal.
Tiiu Kuuskme

Memme-taadi lustipeolised on vallutanud Saue vabaõhulava.

UUDISED
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Säästumarket tuleb
Viimased läbirääkimised Kesko
esindajatega on viinud selleni, et Saue saab jõuludeks oma
säästumarketi.
Volikogu esimees Ralf Amos

ja linnapea Ero Liivik on läbirääkimistel Kesko juhatuse esimehe Raimo Ilveskero ja haldusdirektori Heiki Ritsiga leidnud
lahenduse Säästumarketi Saue-

Tule ja Koondise tänava nurgale tuleb Säästumarket.

le toomiseks. Kui seni oli Tule
ja Koondise tänava nurgale endise Zoovetvaru hoonesse rajatava
marketi takistuseks eelmise linnavalitsuse pakutud parkimiskorralduse ohtlikkus nii jala kui autodega liiklejatele, siis nüüdseks
on alternatiivid leitud. Tule tänava sulgeva parkla asemel on üleminekuks seni, kuni riigilt maad
taotletakse, linnavalitsuse ja
Hinnapommi parklad, s.t linnavalitsuse tagune parkla ja endise Zoovetvaru hoone teise otsa
parkla. Linnavalitsuseesist park-

lat saaksid ostjad kasutada vaid
vabadel päevadel. Niipea, kui riik
rahuldab tulevase Säästumarketi
ja linnavalitsuse vahele jääva roheala munitsipaliseerimistaotluse, saab rajada parkla otse Säästumarketi sissepääsu juurde.
Detailplaneeringu parkimistingimuste parandused peab kinnitama volikogu. Et hoone säästumarketiks kohandamine kestab
kavandatu järgi neli kuud, saab
juba selle aasta jõuluostud teha
soodsas Saue Säästumarketis.
Saue Sõna

Uue linnavalitsuse kaks esimest nädalat

Lasteaia juurdeehitust hakkab
ehitama AS Facio Ehitus
Et lahendada lasteaiakohtade probleem Sauel, kuulutas uus
linnavalitsus lasteaia Midrimaa
juurdeehituse ehitaja riigihanke
võitjaks aktsiaseltsi Facio Ehitus.
Riigihanke konkursil osales kaks
ettevõtet: AS Merko Ehitus ja
Facio Ehituse AS. Kvalifitseeriti
mõlemad pakkujad. Edukaks osutus Facio Ehituse AS pakkumine
ehitusmaksumusega 12,26 mln
krooni, kuna AS Merko Ehituse
pakkumine oli 14,47 mln krooni.
1. juuli volikogu kinnitas lasteaia ala detailplaneeringu. Kolme
eraldi plokiga juurdeehitus, kuhu
tulevad ruumid neljale lasteaia-

rühmale, lisaks personaliruumid,
suur saal ja juhtkonna kabinetid,
peab valmima 2004. aasta lõpuks.
Lasteaia laiendamiseks võtab linn
12 miljonit krooni laenu.
Saue Gümnaasiumi direktorina
jätkab Jaan Palumets
Linnapea Ero Liivik sõlmis
senise koolijuhi Jaan Palumetsaga viieaastase tähtajalise töölepingu. Seoses eelmise viieaastase töölepingu peatse lõppemisega
kuulutati aprilli lõpus välja avalik konkurss gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks. Kolmest soovijast kvalifitseerusid
kaks, ent valimata jäänud kandidaadil oli ainult põhikooli juhtimise kogemus.

Saue bussiliinile tuleb uus vedaja
Seoses sellega, et eelmine linnapea Jaan Moks lõpetas ennetähtaegselt lepingu Hansabussiga ja et bussiühendus Tallinnaga
ei katkeks, pidi uus linnavalitsus leidma teise teenusepakkuja.
Eeldatavasti hakkab sauelasi teenindama AS Harjumaa Liinid,
kellele Harju Maavalitsuse liinilubade komisjon väljastas vastava liiniloa.
Saue linn liitub Harjumaa Ühistranspordikeskusega
Linnapea Ero Liivik allkirjastas koos teiste Harju omavalitsuste
juhtidega Harjumaa Ühistranspordikeskuse ühiste kavatsuste protokolli,
milles kavandatakse ühise transpor-

disüsteemi käivitumist 1. jaanuarist 2005.
Algkoolimaja eskiisprojekt on
tellitud
Linnavalitsus tellis gümnaasiumi algkoolimaja eskiisprojekti,
et esitada hoone ehituseks vajaliku
rahastamise taotlus Kohalike Omavalitsuste Investeeringu Toetuste ehk KOIT-kavale. Programmi
rahastamine avaneb 1. jaanuarist
2005. Et vastav detailplaneering on
2003. aastast olemas, võiks KOITkavalt võimaliku rahastamise puhul alustada kooli laienduse ehitust
2005. aastal.
Saue Sõna

Taani delegatsiooni vastuvisiit Sauele

Vahetult enne jaanipäeva käis
Sauel Taani kuningriigi LedøjeSmørumi Saue sõpruskommuuni
delegatsioon. Delegatsiooni juhtis
linnapea Jens Jørgen Nygaard, kes
Taani seaduste kohaselt on ka volikogu esimees. Delegatsioonis
olid veel Ledoje-Smorumi volikogu liikmed Margit Enderlein,
kes on ka kultuurikomiosjoni esimees, samuti Paul-Erik Dyssegard
ja Birgit Arsholt. Viimane töötab
ühtlasi linnavalitsuses II abilinnapeana. Linnavalitsuse ametnikest kuulusid delegatsiooni veel
kultuurivaldkonna juhataja Stig
Eriksen ja sama osakonna spetsialist Gurli Panzio. Pooled delegatsiooni liikmed olid Eestis ja
seega Sauel esmakordselt ja seepärast algas visiit ekskursiooniga
Sauel. Eriti sümpaatse mulje jättis
külalistele renoveeritud raamatukogu ja ujula.
Saue ja Ledøje-Smørumi esinduste töökoosolekul Saue linnavalitsuse hoones tutvustas linnapea Ero Liivik hiljutisi poliitiliste
jõudude ümberpaiknemisi Sauel
ja sellest tulenevaid muutusi volikogu ja linnavalitsuse koosseisus.

Linnavalitsuse liige Andres Noormägi rääkis pikemalt käimasolevast üldplaneeringust, menetletavatest detailplaneeringutest ja
arendustegevusest laiemalt. Maikuus külastas Saue delegatsioon
Ledøje-Smørumit ja siis pandi
alus kahe omavalitsuse koostööle
Saue muusikakooli džässistuudio
ja trummiklassi väljaehitamisele Euroopa Liidu tugifondi raha
abil. Vajalike summade saamiseks oli projekti tingimuseks see,
et Saue kaasab projekti partneri
EL ühest liikmesriigist. LedøjeSmørumi sõbrad oli tol korral
meelsasti nõus projektis oma vahenditega osalema. Kohtumisel
tutvustatigi taanlastele nüüdseks
valminud asjakohase projekti dokumentatsiooni.
Laupäevasel teistkordsel kohtumisel linnavalitsuse ja volikogu
liikmetega räägiti kahe omavalitsuse koostöövõimalustest noorte
täiendõppe korraldamisel. Samas
kaldus jutt poliitilistele perspektiividele. Nimelt toimuvad nii Eestis
kui ka Taanis 2005. aastal kohalikud valimised, milleks kohalikud poliitikud hakkavad aegsas-

ti valmistuma. Taanis on põhilisi
valimistel hääli korjavaid parteisid vähem kui Eestis – LedøjeSmørumi kommuuni volikogus
on võimul konservatiivid, opositsioonis aga sotsiaaldemokraadid ja parempoolse Venstre partei
poliitikud. Linnapea Jens Jørgen
Nygaard sõnas, et tulevastele va-

limistele läheb tema erakond edulootustega. Euroopa Liiduga liitunud riikide vastu on Taanis huvi
suur ja seetõttu korraldati taanlastele ka põgus õppereis Läti pealinna, tutvumaks kohaliku omavalitsuse ettevõtmistega turismi
edendamiseks.
Saue Sõna

Taani sõprusomavalitsuse linnapea Jens Jørgen Nygaard
Saue volikogu esimehe Rafael Amosega vestlushoos.
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LINNAVALITSUSES

Linnavalitsus kooskõlastas avalike ürituste korraldamise
Linnavalitsuse 27. istung toimus 16. juunil 2004 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 206.
2. Avalike ürituste korraldamise kooskõlastamine.
Kooskõlastati järgmiste ürituste korraldamine Saue linna jaanituleplatsil:
* 23. juunil toimuv jaaniõhtu;
* 26. juunil toimuv Harjumaa memme-taadi X lustipidu.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 207.

3. Sauepargi 1a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse Saue Linnavalitsuse
ruumes 28. juunist kuni 12. juulini 2004.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 208.
4. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus võttis vastu lasteaia juurdeehituse riigihanke
korraldamisega seotud korraldused ja eraldas reservfondist raha
Linnavalitsuse 28. istung toimus 22. juunil 2004 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldused.
1.1 21. juuni 2004 nr 210 „Saue lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse
riigihanke pakkumiste kvalifitseerimine“.
Otsustati kvalifitseerida pakkujad AS Merko Ehitus ja Facio Ehituse AS.
1.2 21. juuni 2004 nr 211 „Saue lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse
riigihanke pakkumiste vastavaks tunnistamine“.
Otsustati tunnistada AS Merko Ehitus ja Facio Ehituse AS pakkumised vastavaks.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 212.
3. Sauepargi tn 7 teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks.
Teenindusmaa määrati Sauepargi 7 asuvate reoveepuhastite hoone ja
settetiikide juurde 25 026 m2 suurusel maaalal.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 213.
4. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 10 000 krooni MTÜ Eesti Jõutõsteliidule seoses
25. septembril 2004 Sauel korraldatava jõutõstmise Eesti Meistrivõistluste korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 214.
5. Sotsiaaltoetuse maksmine.

Linnavalitsus arutas volikogu
eelnõusid
Linnavalitsuse 29. istung toimus 25. juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu otsuse eelnõu „Koondise tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
2. Volikogu otsuse eelnõu „Tule tn 50 detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
3. Volikogu otsuse eelnõu „Perve tn 3 ja 3a detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
4. Volikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu 29. jaanuari
2004. aasta määruse nr 29 „Saue linna 2004.–2013. a arengukava
kinnitamine“ muutmine“ läbiarutamine.
5. Volikogu otsuse eelnõu „Munitsipaalvara müük“ läbiarutamine.
6. Volikogu otsuse eelnõu „Laenu võtmine“ läbiarutamine.
7. Info.
Otsustati eelnõud heaks kiita ja saata need volikogusse.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 215.
6. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue Muusikakoolis 2004. aastaks.
Kehtestati Saue Muusikakoolis Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku põhiõppe õpilaskoha maksumuseks 2004. aastal 17 720 krooni aastas.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 216.
7. Saue Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine.
Saue Gümnaasiumi direktori ametikohale kinnitati Jaan Palumets.
Linnapeal tuleb sõlmida tööleping alates 01. augustist 2004 tähtajaga
viis aastat.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 217.
8. Saue lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse riigihanke pakkumise
edukaks tunnistamine.
Edukaks pakkumiseks tunnistati Facio Ehituse AS poolt esitatud pakkumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 218.
9. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Õnnitleme juubilare!

Ingeborg Veldre

80

12.05

Elfe Emilde Tagger

80

31.05

Heino Heinsalu

80

07.05

Harri Pool

80

26.05

Lembit Kaber

80

12.05

Saue Sõna vabandab hilinenud õnnitluste
pärast ja soovib head tervist!
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Gümnaasiumi XVII lend
Kuldmedal

Armsad koolilõpetajad
Üks etapp Teie elus on läbi saanud. Te olete lõpetanud kooli ja seate uusi sihte järgnevateks aastateks. Mida edasi, seda kõrgemale tõuseb
latt ja mida kõrgemal see on, seda vähem on loota, et keegi kordamisküsimused ette annab või eksamieelse konsultatsiooni korraldab. Igaüks ületab ennast omal kombel ja omal ajal ning igaüks
kogeb ka omamoodi eksamiromantikat, kooli- ja
riigieksamist ning hindest lõputunnistusel kõik ju
alles algab. Soovin Teile kõigile edu ja õnne oma
tee leidmisel, et maailma parim ja ainulaadseim
kool - Saue Gümnaasium tunneks teie üle uhkust
ka tulevikus.
Jaan Palumets
Saue Gümnasasiumi direktor

12.a klassi lõpetajad
Klassijuhataja Elle Viljaste
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Gerly Aadli – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest
muusikaõpetuses
Helen Aunap
Hardi Brenner
Madis Hallimäe – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest vene
keeles
Erki Kokk
Külli Kuldmäe

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rain Lobjakas
Karilin Lohu
Tõnis Märtmaa – tunnustatud kiituskirjaga arvutiõpetuses
Rainart Ots
Moonika Parts
Karin Raide
Tatjana Serova
Marili Tamm
Villem Vallimaa

12.b klassi lõpetajad
Klassijuhataja Sirje Ojavee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diana Edovald
Sirle Giirin
Haldi Hunt
Egert Kaju
Marika Kamar
Jaana Kari
Henry Kohver – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest ajaloos ja ühiskonnaõpetuses
Kädi Kruusmaa
Helen Lepp
Katrin Malmre
Marelli Millend
Johan Miller
Angelika Mitrovski
Merje Mölter – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja muusikaõpetuses

15. Veron Nahkur – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest
ühiskonnaõpetuses
16. Tuuliki Poom
17. Mare Pärtel – tunnustatud
kiituskirjaga väga heade
tulemuste eest vene keeles
18. Kerli Rebane – tunnustatud kiituskirjaga väga
heade tulemuste eest
ühiskonnaõpetuses
19. Mart Riga
20. Raili Vatsk

Arvesse võttes kolme õppeaasta õpitulemusi ja eksamihindeid anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ja autasustada kuldmedaliga 12.a klassi õpilast
RAIDO PIKKAR’it – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest füüsikas ja vene keeles

Hõbemedalid
Arvesse võttes kolme õppeaasta õpitulemusi ja eksamihindeid anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ja autasustada hõbemedaliga järgmisi 12. klassi õpilasi:
KAIJA ALLIKSOO 12.a kl – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias
HELEN KAUR 12.a kl – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias
MARIANNA TALSI 12.a kl – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles,
muusikaõpetuses ja saksa keeles
MALVIINA PAIMLA 12.b kl – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kirjanduses,
ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja majandusõpetuses
TEELE SAAR 12.b kl – tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest ajaloos, arvutiõpetuses ja majandusõpetuses
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Põhikooli lõpetajad 2003/2004
9.a klass
Klassijuhataja Valmar Kaur
1. Rainer Ader
2. Sander Arukaevu
3. Inga Bekers – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest matemaatikas ja füüsikas”
4. Kairit Ehala – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest geograafias ja bioloogias”
5. Anu Einberg – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest matemaatikas ja füüsikas”
6. Merli Kalbus
7. Liisi Kari
8. Mihkel Kaselaid
9. Margus Kullerkupp –
tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga heade tulemuste eest töö- ja
tehnoloogiaõpetuses”
10. Rait Liiv

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Marita Mihhailova
Taavi Müürsepp
Ott Niggulis
Eron Nõlvand
Jana Pavlova
Liisi Poomann – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest eesti keeles ja ajaloos”
Monika Põldma
Margus Rannakivi
Kairit Raudsepp
Silver Saar
Aleksander Sentšišen
Jaap Sepp
Mart Siidar
Vallo Suitso – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga heade tulemuste eest töö- ja
tehnoloogiaõpetuseses.”
Sandra Suursaar

26. Hedi Tammik – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest geograafias ja bioloogias”
27. Mikk Toim

28.
29.
30.
31.
32.
33.

23. Helen Saar – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest bioloogias ja ajaloos”
24. Jaana Seinberg – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest ajaloos”

25.
26.
27.
28.

Taavi-Ats Tuisk
Krista Tõnisson
Kristel Uibo
Jane Vaarmets
Valter Vallimaa
Maanus Vallsalu

34. Lisell Veskimeister
35. Marit Väin – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest inglise keeles ja keemias”

9.b klass
Klassijuhataja Jelena Laanjärv
Kiitusega lõputunnistus
1. Triinu Past – tunnustamine
kiituskirjaga ,,Väga heade tulemuste eest ajaloos,
füüsikas, matemaatikas,
bioloogias, tööõpetuses”
2. Nora Reitel – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest eesti keeles, inglise keeles,
füüsikas, keemias, matemaatikas, bioloogias,
tööõpetuses”
3. Pille-Riin Tammela –
tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga heade tulemuste eest ajaloos ja
bioloogias”
4. Jaagup Ainsalu
5. Katriin Allik
6. Kätlin Anni
7. Romet Eenok – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest tööja tehnoloogiaõpetuses”
8. Margus Joa

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Erko Kaarlõp
Annika Kaarlõp
Janno Keerdoja
Laura Kivik
Greete Korju – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest matemaatikas ja tööõpetuses”
Anne Kruuse – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest vene keeles, ajaloos,
bioloogias”
Magnus Kuuben
Hannes Laane – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest töö- ja tehnoloogiaõpetuses”
Liina Lilleväli
Madis Lobjakas
Siim Märtmaa
Tiit Pähn
Janar Rinne
Riho Ritsing

9.c klass
Klassijuhataja Kaido Tälli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Angelika Andresson
Elis Anton
Veljo Vrolov
Velve Frolov
Niina Hirve
Jaanus Juurup
Karena Kaasik
Urmela Kraas
Kätlin Kruusmaa
Kristiina Kärmo
Kristiina Leht
Sander Nobel

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ingrid Pilden
Alar Poobus
Maarja Põllu
Brain Rjabov
Sulev-Madis Silber
Marek Sild
Kristjan Silmann
Svea Särnits
Viljar Tõnutare
Tarmo Utno
Jana Vainula
Karel Vutt

Monika Sepp
Kristjan Suurjärv
Tarmo Šamatauskas
Helen Takkin – tunnustamine kiituskirjaga ,,Väga
heade tulemuste eest kirjanduses ja ajaloos”
29. Kaarel Treimann

30. Kaie Treimann – tunnustamine kiituskirjaga
,,Väga heade tulemuste
eest ajaloos”
31. Urmas Vainomäe
32. Arko Ventsel
33. Margot Õunapuu
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Saue-Tallinn autobusside sõiduplaanid
12. juulist teenindab Saue-Tallinna bussiliine nr 190 ja 190a AS Harjumaa Liinid. Liinile 191 otsitakse lahendusi. Ülejäänud sõiduplaan ja liinid
jäävad peamiselt samaks. Erinevus on vaid selles, et buss nr 190 väljub Balti jaamast ja tuleb alles seejärel endisel ajal Viru väljakule. Ka piletihinnad on samad (üksikpilet 10 krooni), kuupileteid (210 kr, sooduskuupilet 160 kr) saab osta Saue postkontorist, Balti jaamast ja Atko Toursi büroost
aadressil Estonia pst 3. Saue liinidel hakkab sõitma kaks lõõtsbussi koos ühe tagavarabussiga. Bussid on viis või vähem aastat nooremad kui senised Hansabussi veokid. Vajadusel saab informatsiooni Meelis Kroonimäelt meiliaadressil harjumaaliinid@atko.ee või telefonil 516 2248.

AUTOBUSSILIIN NR 190
Liiklus toimub tööpäevadel ja laupäevadel

Peatused liinil
Tallinn - Saue Balti jaam - Viru - Vabaduse väljak - Kosmos - Tallinn-Väike - Kalev - Risti - Valdeku - Hiiu - J. V. Janseni - Vana-Pääsküla - Laagri
Peoleo - Paulig - Tule - Pärnasalu - Linnavalitsus - Saue
Saue - Tallinn Saue - Raudteejaam - Rauna - Tõkke - Kiviloo - Saue tee - Peoleo - Vana-Pääsküla - J. V. Janseni - Hiiu - Valdeku - Risti - Kalev
Tallinn-Väike - Kosmos - Vabaduse väljak - Viru - Balti Jaam

AUTOBUSSILIIN NR 190A
TALLINN (Autobussikoondis) - SAUE
Liiklus toimub tööpäevadel ja laupäevadel

Peatused liinil
Tallinn - Saue
Autobussikoondis - Männi - Nõmme - Vana-Pääsküla - Paulig - Tule - Pärnasalu - Linnavalitsus - Saue
Saue - Tallinn
Saue - Raudteejaam - Rauna - Tõkke - Kiviloo - Saue tee - Peoleo - Vana-Pääsküla Nõmme - Männi - Autobussikoondis

TALLINNA ÜHISTRANSPORDI SOODUSTUSED SAUE ELANIKELE
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määruse nr 57
“Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis sõidu eest tasumise korra ja sõidupiletite hindade kehtestamine” lisale 1 “Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis sõidu eest tasumise kord” kehtivad Saue linnas
sissekirjutust omavatele elanikele Tallinna ühistranspordi soodustused:
1. TASUTA SÕIT JA SEDA TÕENDAV DOKUMENT
1.1 eelkooliealistele lastele – dokumenti ei nõuta;
1.2 puudega lastele – arstliku ekspertiisi komisjoni (AEK) otsus koos
isikutunnistusega, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;
1.3 puudega lapse saatjale;
1.4 sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – AEK otsus
koos isikut tõendava dokumendiga;
1.5 sügava puudega isiku saatjale;
1.6 Vabadussõja veteranidele – vastav tunnistus või tõend;
1.7 65-aastastele ja vanematele isikutele – isikut tõendav dokument
või pensionitunnistus;
1.8 kolme- ja enamalapselise pere lastele – Saue Linnavalitsuse poolt
väljaantud tõend;
1.9 kuni 3-aastase väikelapsega sõitjale;
1.10 “Murtud rukkilille märgi” omanikele – Saue Linnavalitsuse poolt
väljaantud tõend;

2. SÕIDUSOODUSTUS JA SEDA TÕENDAV DOKUMENT
2.1 õpilastele ja üliõpilastele statsionaarses õppes – õpilas- või üliõpilaspilet;
2.2 pensionäridele – pensionitunnistus;
2.3 Vabadussõja veterani saatjale;
2.4 raske või keskmise puudega 16-aastastele või vanematele isikutele – AEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
2.5 kolme või enama lapse vanemale – Saue Linnavalitsuse poolt
väljaantud tõend;
2.6 Tallinna ühtse piletisüsteemiga liitunud kohalike omavalitsuse (sh
Saue linna) elanikele – isikutunnistus (ID-kaart), kuni 15-aastastel
õpilastel õpilaspilet, millele on märgitud õpilase isikukood.
Saue Linnavalitsus väljastab tõendeid kolme ja enama lapsega perede vanematele soodustusega ja lastele ning “Murtud rukkilille
märgi” omanikele tasuta sõiduks Tallinna ühistranspordis aadressil
Tule tn 7, Saue linn igal esmaspäeval 8-18 ja neljapäeval 8-17, lõuna 12-12.45.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja dokumendifoto. “Murtud
rukkilille märgi” omanikel lisaks vastav tunnistus märgi väljaandmise kohta.
Lähem info Heli Joon – tel 6 790 174.
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VISIOON tõi uusi muusikahoovusi

12. juunil toimunud noorte jazzimprovisatsiooni festivalist VISIOON võttis sel aastal osa üle
130 noore muusiku 12 erinevas
koosseisus. Peale nende astus
üles ka trio Siim Aimla (saksofon,
flööt), Eduard Akulin (tromboon)
ja Taavo Remmel (kontrabass),
kelle esinemine kulmineerus jamsessioniga. Õhtu viimase sõna
sai sariüritusega “Easy Listening
Sessions”
tuntust
kogunud
jazzilembeline DJ Estrada.

VISIOON 2004 varasemast
põnevam
Kuigi festivali toimumisaeg
kattus Nõmme noorte jazzlauljate
konkursiga, jätkus esinejaid ning
kuulajaid küllaga ka Saue linnas
aset leidnud VISIOONile. Erinevalt 2003. aastast toimus seekordne noortefestival gümnaasiumi
aulas. Peaaegu 12-tunnise muusikamaratoni vältel said sõna kümne
erineva Eesti muusikaõppeasutuse
tulevikulootused.
Kohale olid tulnud Viimsi ja Kuusalu muusikakoolide
jazzbandid ning ansambel Jazz
Beats Sauelt. Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased esinesid koguni kolmes koosseisus: Siim Aimla juhendatud
Big Bandiga ning ansamblites
Reverence ja 4Tune Quartet. Kau-

gemad külalised olid noored Jõhvi
Muusikakoolist, Viljandi kultuuriakadeemiast ja muusikakoolist
ning ansambel Cosmoskva Saaremaalt. Festivali omamoodi üllatuseks oli Riia Toomkoori Kooli õpilaste Jazz Student Combo
Läti tuntud kitarristi Andrejs
Jevsjukovsi juhendamisel.
Bändide esinemise vahepeal
toimus pidulik tänukirjade üleandmine ning seejärel olid osalejad ja toetajad palutud kooli sööklasse kohvilauda, kus neid
ootas Saue linna poolt kingitud
20-kilone VISIOONi tort. Festivali korraldajad tänavad noori
muusikuid ja nende juhendajaid,
osalenud muusikakoole, Saue Linnavalitsust, Saue Linnavolikogu,
Saue Koolihaldusasutust, Reaalkooliteeninduse aktsiaseltsi, Eesti
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi, Harjumaa Omavalitsuste
Liitu, Huvikeskuste juhtide kogu
HAKK, PR Firma Reklaami, helija valgustehnikuid ning kõiki teisi
abilisi ja toetajaid.
Festivali peakorraldaja Kristiina Liiviku suureks rõõmuks oli
sel aastal näha, et sellise ürituse
tarvis jätkub nii osavõtjaid, esinejaid, kuulajaid kui ka abilisi. 2005.
aastal on oodata VISIOONist osa
võtma noori ka Helsingist ja Peterburist, kes sel korral Sauele veel ei

jõudnud, kuid näitasid üles huvi.
Visioon väljus Sauelt ja jätkus
improvisatsioonipäevadega
Saue Gümnaasiumis peetud
festivalipäevale eelnes 10. juunil
toimunud VISIOONi n-ö eel-pidu
Tallinna klubis Privé. Seal astusid
üles 3 noortebändi: Marie-Ange,
4Tune Quartet ja Jazz Beats. Elava muusika lõppedes võttis sõnajärje üle DJ. Kuigi klubi jaoks varajasele õhtutunnile vastavalt oli
bändide esinemise ajal suhteliselt
vähe kuulajaid, läks üritus siiski korda.
Noorte jazzfestivali lõppedes ei jäänud Saue Gümnaasium
muusikahuvilistest tühjaks: algasid VII loomingu- ja improvisatsioonipäevad. Sellest laagrist, kus
tegeletakse muusika, tantsu ja joonistamisega, võttis osa 32 noort.

Improvisatsioonipäevade raames
toimusid mitmed meistrikursused,
mida viisid läbi Anto Pett (EMA
vabaimprovisatsiooni õppejõud),
Anne-Liis Poll (hääleimprovisatsioon), Iljo Toming (kitarr),
Themuri Sulamanidze külalisena
Soomest (jazzimprovisatsioon),
Gerli Kirikal (Saue Muusikakoolist), Diana Kiivit (Tallinna Muusikakoolist) ning Mart Soo (G.
Otsa nim Muusikakoolist). Tantsu ja loovliikumise tunde andis Sandra Annuste ning kunsti Kamille Saabre. Lühike, kuid
samas sisutihe loomingulaager
lõppes 15. juunil kontsertiga.
Lisainfot festivalist VISIOON
on võimalik saada internetilehel
www.noortejazz.ee
Grete Soosalu

Esinemisrohke hooajalõpp
Suviste nädalavahetustega kipub
ikka kitsas olema. Kitsas sellepärast, et suviseid üritusi on nii
palju, et raske on teha valikut,
millest osa võtta, millest loobuda.
Tänavustel Vanalinna päevadel esinesid Saue Kägara ja Vokiratas lausa kolmel esinemisplatsil
– Harjumäel, kino Sõpruse ees ja
Kodulinna maja õuel. Publikut jagus igale poole. Järgmine tore üritus leidis aset vabaõhumuuseumis.
Nimelt seal korraldati üheksandad
Tallinna Memme-taadi päevad.
Lustipeost osavõtjaid oli tulnud
tervitama hr Urmas Paet ja pr Siiri

Oviir. Tantsiti ja mängiti pilli vihma kiuste. Saue Vokiratas tantsis
koos nimekaimu Mustamäe Vokiratta ja Kungla memmedega Pulga ja Arte talu õuel. Igal juhul
oli peorõõm sedavõrd suur, et tõi
lõpuks päikesegi välja.
Järge ootas juba folkloorifestival Baltica 2004, mis tänavu taas
Eestis toimus. Siinkohal lugejatele tutvustav lõik president Arnold Rüütli pöördumisest festivalist osavõtjate ja külaliste poole:
„Rahvusvahelist folkloorifestivali
Baltica korraldame tänavu esmakordselt Euroopa Liidu liikmena.

Saue Kägara pärast koos president Arnold Rüütliga Kadriorus.

Festival on eeskujulikuks näiteks Eesti, Läti ja Leedu kestvast
koostööst. See on ühteaegu tõestus ühistest püüdlustest säilitada
oma kultuuriline eripära ka ühinenud Euroopas. Seejuures ei saaks
me, eestlased, unustada oma soomeugrilist tausta ning kõike seda,
mis meid soomeugrilastena teistest Euroopa rahvastest eristab.
Olles eurooplased, jäägem soomeugrilasteks ning ehitagem kultuurisildu nii Balti mere kallastele kui ka kaugemale Euroopasse.”
Nimetatud pöördumist oli võimalus ka Saue Kägara folkloorirühmal koos kõigi festivalist
osavõtjatega kuulda president Arnold Rüütli vastuvõtul Kadriorus.
Ääretult sümpaatne ja meeldejääv festivalielamus meile kõigile. Saue Kägarale oli osalemine
tänavusel Baltical juba kolmas
(eelnevalt 2001. ja 1998. a). Seekord esinesime Pealinna päeval
Tallinnas ja Maapäeval Padisel.
Siinkohal erilised tänusõnad Saue
Gümnaasiumi õpetajale LoreidaMelanie Veskiojale, kelle väiksed folkloorihuvilised esinesid
väga südikalt. Saue Kägara folk-

loorirühma kuulub üle 25 taidleja (tantsijad, lauljad, pillimehed).
Esindatud on lausa neli põlvkonda. Pillimeeste eestvedajaks on
Harald Matvei, tantsijate poole
pealt Elena Kalbus.
Teretulnud on kõik Saue folkloorihuvilised uute kavade kokkuseadmisel. Võib arvata, et selline
ühistegevus on parimaks viisiks
oma juurte leidmisel ja tunnetamisel. Seekordsel jaaniõhtul pakkusid Vokiratta tantsijad võimalust
publikul oma tantsuoskust proovida. Peab tõdema, et sauelased on
ühtviisi võimekad nii valsi, tinna
kui ka „Tõmba-jüri” tantsimisel.
Hooaja lõpetas Harjumaa 10.
Memme-taadi lustipidu. Tänavu
toimus pidu Vokiratta tantsijatele
lausa oma koduõuel. Pidulisi aga
osales tervelt Harjumaalt, ühtekokku mitusada taidlejat. Saue
Kägara naisrühm osaledes eelnimetatud peol külalisena.
Tantsukirevale hooajale võib
joone alla tõmmata. Kosutavat suvepuhkust kõikidele Saue linna
suurtele ja väikestele taidlejatele!
Elena Kalbus
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TEATED JA REKLAAM

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

3. juuli 2004

Saue Linnavalitsus ega
Saue Sõna ei puhka.
Ootame teateid ja reklaami!
ENSTO ENSEK AS on 1992. aastast Eesti turul metalltoodete tootmise, kuumtsinkimise ning elektritarvikute koostamisega tegelev
ettevõte.
TÖÖD SAAVAD:
erialase töökogemusega ja kohusetundlikud

INSTRUMENTAAL-LUKKSEPP JA
TREIAL-FREESIJA
Instrumentaal-lukksepa tööülesanneteks on rakiste hooldus,
remont ja seadistamine.
Ning metallitöötlemispinkide hoolduse ja remondikogemusega kohusetundlik

REMONDILUKKSEPP,
Müüa paarismaja – kapitaalne kivimaja kõikide tänapäevaste
lahendustega Sauel Tõkke tänaval.
Üp ca 250m2, ep ca 140m2. Majas 3 magamistuba, elutuba, köök,
keldrikorrus, garaaž. Igal toal rõdu. Toad avarad ja valgusküllased. Universaalkatel, vesipõrandaküte. Nurgakrunt 1238m2. Lähedal pood, bussipeatus. Hea vaikne piirkond Tallinna lähedal. Vt pilte www.uusmaa.ee!
Hind 1 695 000.Tel 6272600; 52 13 262 Mari Raus,
OÜ Kinnisvarabüroo UUS MAA

Sauel, Pärnasalu 11
(Arco Transpordi maja)
töötab
MEESTE JUUKSUR
E – R 12.00 – 20.00
L 9.00 – 18.00
Suletud K, P
Hinnad soodsad
(30 – 50 krooni)
gsm 55 98 09 94
tel 6 70 90 24

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

Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C., asukohaga Keilas,
Võtab tööle seoses töömahu
kasvuga õmblejaid, ääristaja,

kelle tööülesanneteks on metallitööstuses kasutatavate seadmete ja tööpinkide hooldus, remont ja seadistamine.
Pakume tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas üksuses,
normaalseid töötingimusi ja töötulemustele vastavat palka.
Info tel 51 41 915, Tõnu Rait
Paldiski mnt 21, Keila
www.ensto.ee

Ostan Sauel 2- või 3toalise korteri maja
viimasele korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747

triikija ja triikija õpilase alates
5. juulist 2004.a.
Info telefonil 67 47 567

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

Siiras kaastunne Saue
volikogu liikmele
Kostel Gerndorfile ämma
Leida Üksti
surma puhul.
Saue Linnavolikogu

Avaldame siirast kaastunnet
heale kolleegile
Erna Gerndorfile kalli ema
Leida Üksti
surma puhul.
Kolleegid Saue
Linnavalitsusest

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

