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Saue elolased Karepa suurlaagris
14. korda osalesid Noorteühenduse ELO Saue klubi ja junior team’i 34 liiget
Karepal ühenduse suurlaagris, mis toimus 15.-19. juulini.
Viis ööd-päeva olid täis
tihedat tegevust: palju erinevaid spordivõistlusi, laulu- ja tantsuvõistlused, erinevad konkursid, projekti „Tark
mees taskus” võitjate selgitamine, matkamäng, paintball,
viktoriinid, ELO sünnipäevapidu, rannalõvi ja metsapiiga
valimine. Jõukohast tegevust
jätkus kõigile ligi kuuesajale
laagris osalejale, tuli vaid ise
aktiivne olla. Tublisid saavutusi tunnustati diplomite, medalite, kiituskirjade ja kingitustega.
Ega Sauekadki tühjade
kätega tagasi tulnud – parimad
lauluvõistlustel ja tantsuvõistlusel, esimeste seas mitmel
erineval spordivõistlusel nagu
teatejooks,
tänavakorvpall,
frisbee. Junior team’i liikmed
Merilin ja Daana tulid projekti „Tark mees taskus“ tantsija
ja muusiku eriala võitjateks.
Lõbus võistlus oli naisekandmine, kus kõigi osalejate seas
said parima aja meie klubi
võistlejad Brain ja Julia.
Laagri korraldus oli ladus
ja olemine lahe ning meie laste
kambavaim väga hea ja sõbralik. Korraldajad ootavad alati lastelt tagasisidet, mis meeldis ja mida teisiti teha. Siin on
Saue noorte arvamused.
Kirke ja Maarja: „Olemi-

ne oli kena, seltskond maailma
parim, päike säras kogu aeg,
laager oli hästi organiseeritud
ning eriti aktiivne ja tõhus oli
turvameeskond. Jätsime laagrist meelde kohapeal öeldud
tarkusetera: kui sa öösel ei
maga, oled ikka veel tänases.“
Raili ja Brit: „Laager jääb
meelde ja südamesse alatiseks,
kuigi enne minekut ei osanud seda loota. Programm oli
viimase peal ja tegevust palju, kui vaid ise osa võtta tahtsid. Meie oleme rahul ja ei kahetse, et Karepal need päevad
veetsime.“
Laura ja Julia: „Tegevuskava oli tihe ja hoolimata ennustatud ilmast paistis päike ja
soojad ilmad tegid laagri veelgi mõnusamaks. Tutvusime
uute toredate ja lõbusate inimestega.“
Karel ja Mihkel: „Lahe.
Tore ja lõbus.“
Leila: „Ilmad olid mõnusad, inimesed lõbusad, võistlused lahedad ja olemine hea!“
Maret: „Viis päikselist ja
kordumatut laagripäeva täis
põnevaid üritusi. Karepa on
elolase aasta suursündmus,
siia on alati hea tulla ja raske
lahkuda.“
Liina ja Kaie: „Nii mõnusat aega pole ammu nii pikalt
veetnud. Oli hästi huvitav ja
lõbus. Järgmisel aastal kindlasti Karepale tagasi!“
Margit Ots
Saue klubi ja junior team’i
kuraator

Saue tüdrukud – tantsuvõistluse võitjad – esinemas.

Brain ja Julia olid võidukad naisekandmisvõistluses.

Kairit ja Kirke võitsid tänavakorvpalli.

UUDISED
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Algas lasteaia ehitus
Juuli keskel algasid ehitustööd
lasteaia juurdeehitusel.
Linnapea Ero Liivik ja
Facio Ehituse juhatuse esimees Toomas Tromp sõlmisid lepingu lastaia Midrimaa
juurdeehituse projekteerimisja ehitustööde teostamise
kohta. Lisaks varasematele
soojatrassi ning vee- ja kanalisatsioonitöödele alustas Facio
Ehituse AS juurdeehituse ettevalmistuse,
pinnasetööde

ning vundamendiga. Lepingu järgi peavad lapsed saama
uue päevakodu jõuludeks. Et
kõik läheks, nagu kavandatud,
kontrollib linnavalitsus tööde
käiku süvendatult iganädalastel ehitusnõupidamistel.
Uus lasteaia osa koosneb
kolmest korpusest, mis on
ühendatud galeriiga.
Saue Sõna

Tsirkus esmakordselt Sauel
Sauet külastas teadaolevalt esimest korda päris tsirkus loomartistide, klouni ja žonglööriga. 22. juulil külastas üle 30
Eesti paika läbiv Tšehhi tsirkus ka sauelasi.
Jaanituleplatsil sättis end
sisse tõeline tsirkusetelk ja
kõik soovijad said oma kodulinnas vaadata, mida oskavad
või kuidas üllatavad neid kaamelid, koerad, hobused, kit-

sed, kloun ja žonglöör. Telk
oli rahvast täis ja muljed ehedad. Väiksematele meeldisid
eriti kaamelid, puudlipere ja
nalja heitev poni. Vanemad
pidasid rohkem hobustest ja
mustkunstist. Vaatajad jäid
ühe tšehhi pere najal püsiva
tsirkusega rahule.
Saue Sõna
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Austrias toimunud Vibujahi Euroopa Meistrivõistlustel
(EBHC 2004) sai pikavibu neidude Euroopa meistriks vibujahis sauelane Kirsti Aarniste.
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LINNAVALITSUSES

Linnavalitsus väljastas ehituslubasid ja maksis toetusi
Linnavalitsuse 32. istung toimus 14. juulil 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingu kinnitamine (küsitluse korras).
Sõlmiti töövõtuleping Facio Ehituse ASiga lasteaia Midrimaa juurdeehituse projekteerimisja ehitustöödele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 226.
2. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkus, katastriüksuse
moodustamine aadressil Sooja tn 3, Saue
linn
Otsustati jätta eelnõu vastu võtmata, kaaluda teenindusmaaks eraldatava maa pindala
vähendamise võimalust.
3. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 227.
4. Saue lasteaia Kuuma tn 9 soojustrassi sisendi renoveerimise ehitusloa väljastamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 228.
5. Rauna tn 7 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 229.
6. Koondise tn 21 asuva ehitise renoveerimi-

seks ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 230.
7. Koondise tn 19 lammutustöödeks ehitusloa väljastamine.
Senine vundament ja hoone lammutatakse elamuehituse ettevalmistuseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 231.
8. Maamõõtja tn 5 ehitusloa kehtetuks tunnistamine.
Naaberkruntide omanike kooskõlastuste puudumise tõttu tunnistati ehitusluba Maamõõtja
tn 5 kehtetuks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 232.
9. Saue lasteaia Kuuma tn 9 ehitusloa
väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 233.
10. Vabaõhuürituse korraldamine.
Nõustuti SIA “ALTO LN” (reg nr BB 000442,
Riia Irmalas gatve 93) poolt tsirkusetenduse
“Huumor maneežil” läbiviimisega Sauel 22.
juulil 2004. a algusega kell 18.00.
Ürituse kestus 1,5 tundi.
11. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliea-

lise koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 234.
12. Saue Linnavalitsuse 03.03.2004 korralduse nr 73 „Hooldaja määramine” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 235.
13. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 236.
14. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 237.
15. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Eelnõu vajas täiendavat käsitlemist.
16. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 238.
17. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Vara
omandamine” II lugemine.
Et jaamahoone ülalpidamine on kulukas, on
esmalt vaja kaaluda hoone kasutamisvõimalusi ja teha kulude analüüs.
18. Info.

Linnavalitsus väljastas ehituslubasid ja viis läbi enampakkumised
Linnavalitsuse 33. istung toimus 21. juulil 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkus, katastriüksuse
moodustamine aadressil Sooja tn 2b, Saue
linn. Saue Linnavalitsuse 26. mai 2004 korralduse 168 „Juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus Sooja tn 2b,
Saue linn” kehtetuks tunnistamine seoses
omaniku vahetumisega.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 239.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 240.
3. Mõõdu tn 17 Sven Sepa elamu laienduse ehitusluba.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 241.
4. Mõõdu tn 19 Tarmo Tõlli elamu laiendamise ehitusluba.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 242.
5. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 243.
6. Alaealise perekonnanime muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 244.
7. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris registreeriti OÜ
Kaubahoov jalatsite hulgimüüjana.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 245.
8. Info.
8.1 Ülevaade Rasirexi tehtud tänavavalgustustöödest. Töö on korralik, valgustusliinid on
veetud ka Kiviloo seni valgustamata piirkonda. Kaablid on trossidel ja tormid ning langevad oksad neid enam ei lõhu, elektrikatkestusi ei tohiks tulla.
8.2 Vähempakkumiste tulemustest.
Läbi viidi 2 vähempakkumist:
• Saue linna Tule ja Pärnasalu tänava ristmi-

ku remondi vähempakkumine;
• Saue linna Tõkke tänava III etapi remondi
ja kõnnitee ehituse vähempakkumine.
Mõlemale esitasid oma pakkumised 2 ﬁrmat:
AS Teede REV-2 ja AS Baltifalt.
Tule ja Pärnasalu tn ristmiku remondi vähempakkumine puhul vastasid mõlema ﬁrma
pakkumised nõuetele. Soodsaima pakkumise
tegi AS Teede REV-2 summas 291 684 krooni.
Saue linna Tõkke tn III etapi remondi ja
kõnnitee ehituse vähempakkumisel ei esitanud
AS Baltifalt pakkumist kõnnitee ehituseks. Parema pakkumise tegi AS Teede REV-2 summas 751 097 krooni.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Päikesekell ootab nimesid
Jaanituleplats saab sel suvel lisaks kõlakojale ka päikesekella kõigi projekti seniste ja uute toetajate nimedega.
Kõlakojale laekus 77 toetajalt 166 234
krooni.
Eraisiku, mittetulundusühingu või ettevõtte nime saab tammelehte markeerivale päikesekellale jäädvustada, annetades jaanituleplatsi arendamise projekti
tarbeks 15. augustini Saue Linnavalitsuse arveldusarvele 1120155821 Han-

sapangas või 10220028782015 Ühispangas märgusõnaga PÄIKESEKELL.
Annetuse suurus pole oluline. Päikesekella saate esmakordselt näha 22. augustil kell 18 algaval rändteatri etendusel
„Päikesepoisid”. Annetusi saab teha ka
pärast etendust, kuid siis viibib teie nimede graveerimine järgmise kiire täitumiseni uute toetajate nimedega.
Saue Sõna
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Miks vahetati bussioperaatorit?
Saue ja Tallinna vahel on bussiühendus olnud 14 aastat.
Kord on rahvas rohkem rahul, kord vähem. Ka bussioperaatoreid on vahetatud. Viimane vahetus toimus üsna hiljuti.
Hansabuss pidi pillid kotti panema. Reisijaid hakkas vedama Atko Gruppi kuuluv Harjumaa liinid. Mitmed linlased
on pöördunud linnavalitsuse
poole nõutusega – miks vahetati operaatorit?
Hansabussi teenus käis alla
Saue rahva rahulolematus
Hansabussi teenusega süvenes pidevalt. Aprillis kirjutati
Saue linna interneti koduleheküljel nime Jube all järgmiselt:
„See on ikka täielik pornograaﬁa. Ja linnavalitsus istub käed
rüpes. Kaugliinibussid sobivad ikka kaugliini jaoks. Vaja
on ikka linnaliinibussi, kus on
ruumi liikuda, vankrikohad,
laiad uksed… vanasti ei sõitnud ma kunagi rongiga, nüüd
sõidan bussiga viimasel võimalusel.” Kuuno nime all kirjutaja kurdab, et selle venimise eest antakse bussiﬁrmale sel
aastal raha 60 000 krooni rohkem. Nuriseti ka sõidugraaﬁku rikkumise ja teenindamise
madala kvaliteedi üle. Üllatav on seegi, et kehvast teenusest hoolimata maksis eelmine linnavalitsus Hansabussile
reservfondist veel lisarahagi.
Oli päevselge, et vedaja peab
vahetuma.
Uueks vedajaks Harjumaa
Liinid
Uus võim lükkas Hansabussi täiendava rahataotluse
kui põhjendamatu kohe tagasi.
Kuna Hansabuss ei olnud nõus
vedama ilma lisarahata, lõpetas Hansabuss enda algatusel
lepingu juba 26. mail. Samas
oli tekkinud olukord, kus eelmine linnavalitsus ei suutnud
ette valmistada riigihanget uue
vedaja leidmiseks. Ähvardas
tekkida saatuslik olukord – 12.
juulist oleks katkenud bussiühendus Tallinna ja Saue va-

hel. Aga seda liini võime pidada ju tinglikult lausa linna
iseseisvuse üheks sümboliks...
Segadusi bussiliiniga nr 190
võib nimetada ka üheks linnapea Jaan Moksi tagandamise põhjuseks.
Linnavalitsus teavitab, et
Harjumaa Liinidega on sõlmitud ajutine leping kestvusega kuni kaks aastat – oleme
teadlikud nendest pretensioonidest, mida linnaelanikud uue
vedaja kohta teatanud on. Et ei
peeta kinni graaﬁkust, busside
heakord jätab soovida. Loodetavasti on põhjendatud Harjuma Liinide selgitus, et tegemist
on uue liini avamise ajutiste
raskustega. Linnapea Ero Liivik on kohtunud Harjumaa Liinide juhi Arvo Sarapuuga ning
linnakodanike kaebused edasi andnud ning esitanud nõudmise, et busside heakord peab
saama paremaks. Harjumaa
Liinid on lubanud augustikuu
jooksul vahetada istmekatted
ning pesta bussid ka seest üle.
Linnalelaniku soov on linnavalitsusele kohustuseks – kui
Harjumaa Liinid ei kavatse
oma lubadust täita või teenus
peaks senisest halvenema, kuulutame välja hanke uue vedaja
leidmiseks. Bussiprobleemid
peavad ükskord lõppema! Kaebustest saate teavitada linnavalitsuse infotelefonil 679 0170
või meilil saue@saue.ee. Kuid
vähemalt ühte võib juba praegu nentida – vastukajade järgi
otsustades meeldib nii mõnelegi sauelasele, et liini lõpp-peatus on Balti jaamas. Sealt on turule kiviga visata ja kesklinnagi
pole pikk tee.
Dotatsioon ei kasvanud
Saue linn maksab Harjumaa Liinidele dotatsiooni 55
tuhat krooni kuus, seda ei suurendatud. Kas seda on palju või
vähe? Loomulikult soovis bussiﬁrma rohkem, kuid leping
on kompromiss ja Harjumaa
Liinid olid sellest tööst vägagi huvitatud. 10 krooni on piletihinnaks olnud pikka aega,

Harjumaa Liinide juht Arvo Sarapuu vabandab nende sauelaste ees, kel on tulnud Harjumaa Liinide bussidega sõites
midagi negatiivset kogeda. Loodetavasti saavad käivitamisraskused peatselt ületatud ja reisijad jäävad pakutava teenuse kvaliteediga rahule.

seejuures saavad pensionärid
ja õpilased tasuta sõita. Tegemist on pikka aega jõus olnud
poliitilise otsusega, mida tänane linnavõim kindlasti muuta ei kavatse. Et liin 190 ei ole
kommertsliin, siis on ka võimalike vedajate ring piiratud,
kuna sõit supermugavas bussis maksaks ka märgatavalt
rohkem kui 10 krooni. Harjumaa Liinide puhul on tegemist
vedajaga, kes saab riigilt Harju maakonna liinide teenindamiseks aastas dotatsiooni 19

miljonit krooni. Selline toetus
annab neile märgatava eelise
teiste vedjate ees.
Paljud linlased on kurtnud,
mis saab ekspressliinist 191,
kas see taastatakse? Linnavalitsus kinnitab siinkohal, et
eeltööd liini avamiseks käivad
ning alates septembrist saaks
juba bussid käima panna. Kes
vedama hakkab ning millal
liin avatakse, teavitab linnavalitsus täiendavalt.
Saue Sõna

Metsa ja vette minnes säilitage alalhoidlikkus
Politsei palub kõigil inimestel olla hoolas ja ettemõtlev veekogude ääres ning metsas liikudes ning pöörata erilist tähelepanu vanuritele ja lastele.
Suveperioodil sagenevad inimeste kadumisest teatamised
hüppeliselt. Harilikult on kaduma läinud eakad seenelised ja uitama läinud lapsed. Ida-Harju politseiosakonna ülemkomissari Ants
Tsugarti sõnul on tegemist kahe riskigrupiga, kelle üle peab olema
pidev järelevalve. “Kindlasti ei tohi neid omapäi metsa ega vette lubada,” kinnitab ülemkomissar. Tsugart tuletab meelde, et vee peale minnes peab kindlasti kaasas olema päästevahend. Metsas oleks
jällegi abi orienteerumis- ja sidevahenditest ning millestki, millega
saab endast märku anda.
Tsugarti sõnul on metsa minekul lisaks orinetatsiooni kadumisele
ohuks ka sademeterohkus, mis ujutab üle kraavid ning muudab paljud
silmale varjatud kohad läbipääsmatuks mudamülkaks. Looduse lopsakuse tõttu on ka otisjatel väga raske metsa eksinut märgata.
Madis Tilga
Põhja Politseiprefektuuri pressiesindaja
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KULTUUR

Saue võiks olla teatrilinn
Eesti arengu üks kurvemaid vastuolusid on kultuuritegijate, -taseme ja riigitoetuse vähenemine
võrreldes nõukogude ajaga, mil
Moskva rahaga eesti asja aeti.
Aateid-vaateid kirjutati siis ridade vahele, aga tunduvalt sisukama sõnumiga kui praegu. Loomult tasane kultuur on sattunud
kapitalismi džunglisse, kus paljud
kultuurivormid on sattunud väljasuremise äärele. Üheks väljasurevaks liigiks selles džunglis on rahvateater. Paljud rahvateatri trupid
on hingusel, allesjäänutel kahanenud koosseisud ja vähenenud repertuaar. Sellises kurvas seisus
on meeldiv tõdeda, et erakordselt
elujõulisena elab teatrielu Sauel.
Viimase pooleteise aasta
jooksul on Sauel esinenud neli
kohalikku teatriperet kuue erineva näidendi kaheksa etendusega.
Parim tähtede seis Saue teatritaevas oli eelmisel aastal, mil kolme nädala jooksul esinesid Sauel
kolm kohalikku truppi. 2003. aasta märtsis-aprillis etendusid koolis
Saue õpetajate näiteringi “Tagatipu Tiisenhuusen”, Saue Vabakiriku kammerkoori muusikali
“Lunastus” kaks etendust, Taevateatri “Universumiväravad” ja
“Peetrus”. 2004. aasta märtsis ja
mais esitas Saue õpetajate näitering “Söögitoa” ja Taevateater häppeningi “Põrgu – Maa –
Taevas” volikogu liidrite Amose,
Gerndorﬁ, Liiviku ja Nappuse
osavõtul. Eriti rõõmsaks teeb teadmine, et praegustele teatritegijatele on järelkasv Saue gümnaasiumi
näiteringina juba olemas. Kooli
näiteringi kuuluv Evelyn Raudsepp sai Viimsis Harjumaa kooliteatrite festivali tihedas konkurentsis näitlejapreemia. Kuna
aasta pole veel lõppenud ja sügisel algab uus hooaeg, on lootust,
et loetelu pole aasta lõikes veel
lõplik. Ehk paistab ka tänavu Saue
Vabakiriku poolt kristlikku rambivalgust. Kui Saue linna teatritegijad jätkavad samas tempos, siis
jõuame 10 aastaga 20ndate aastate
Saue valla tasemele. Meil on, mille üle uhke olla.
Saue elanike teatrihuvi on nii
tegijate- kui publikupoolne. Kui
kohalike truppide etenduste publik suureneb villast visates pärast
seda, kui publikule hakatakse loosima pesumasinaid, siis mõisas
etendunud K-Teatri “Harala elulood” ning kirikus Humanitaar-

instituudi ja Haiba lastekodu ühisprojekt “Eestisse sündinud” läksid
täismajadele. Et mõlemad lavastused on eesti teatripildis erandlikud, kuid etendusid täissaalidele,
siis on alust väita, et laiemale publikule mõistetavamate draama- ja
komöödiaetendustega kaasneks
piletipuudust põhjustav menu.
Pärnu Endla, Rakvere Teater,
Vanalinnastuudio, VAT Teater jt
saavad osa oma tuludest ringreisidelt, kuid käivad Sauest suure ringiga mööda, kuna Sauel puudub
kultuurikeskus. Kuid tingimused
kutseliste teatrite vastuvõtmiseks
on võimalik luua juba enne kultuurikeskuse rajamist. Kuna Saue
gümnaasiumi aulas toimuvad lisaks koolitööle etendused, koosolekud, konverentsid, kontserdid
ja peod, s.t aula toimib kultuurikeskusena, siis oleks korraliku
heli- ja valguspargi sisseseadmine teatrielu arendamiseks loomulik samm. Sel juhul saame Sauel
vastu võtta kutseliste teatrite neid
etendusi, mis ei nõua lavatorni.
Põhimõtteliselt poleks ka võimatu ehitada aula katusele lavatorn,
mis võimaldaks teatrite täisformaadilisi üles-alla liikuvate dekoratsioonidega etendusi. Investeeringud õigustavad end igal juhul.
Nii teatrielu arendamiseks kui ka
kultuurikeskuse rajamise vajaduse testimiseks.
Teatrilavastused
etenduvad suurtes ja väikestes saalides.
Kammerteatrina mõeldav teatrisaal on Matti Nappuse poolt ehitatud Saue seltsimajas 70 inimesele olemas. Taevateatri “Põrgu
– Maa – Taevas” etendus oli
heaks tõendiks, et maja on teatrimajaks täiesti sobilik, kus võiks
tegutseda Saue rahvateater. Siinkohal soovitan ka Saue õpetajate
näiteringil mõelda järgmise lavastuse väljatoomisele Saue seltsimajas. Näiteks “Söögitoa” lavastus oleks juba oma tegevuspaiga
pärast olnud seltsimaja saaliga
tunduvalt paremini kooskõlas kui
suure lavaga. Jäädes Saue Sõna
retsensioonis näitlejaid tunnustavate kiituste juurde, pean aula ja
seltsimaja lavavõimalusi võrreldes nentima, et “Söögitoa” lavastus sobis suurele lavale sama
vähe, kui vähe oleks näitlejatele sobinud mitu numbrit suuremad kostüümid. Meenutage elamusi näiteks Linnateatri väikses
saalis. Mida lähemal on publiku-

Alar Sudak Saatana rollis oma lavastuses Põrgu – Maa
– Taevas.
le lava, seda tugevam on teatrielamus. Saue seltsimaja heli- ja
valguspargi investeering oleks
ka odavam kui aulas. Juriidiliselt oleks korrektne sihtasutuse
Saue Seltsimaja loomine, mis rendiks Matti maja. Nappus on kartnud skandaale, milles volikogude
liikmeid on süüdistatud tulusaamises. On ilmselge, et Saue seltsimaja renditulust saaks Nappus
maja müügiväärtuse tagasi alles
aastakümnetega. Kui Nappus tahaks rikastuda, võiks maja kohe
maha müüa, aga rikastumissoovi tal ei ole.
Vaimusilmas näen veel suvist
suurlavastust, kus ühtse perena
esineks kõikide Saue teatritruppide liikmed, folklooriviljelejad
ning pasunakoor. Näiteks lavastada “Muhulaste imelised seiklused laulupeol”. Lavastajana oleks
vaja kogemustega professionaali, sest kui tükk on lavastatud professionaalselt, siis võiks ta olla

publikumagnetiks, mille tõmbejõud mõjub Saue piiridest kaugemale. Saue piiridest väljapoole
võivad Saue trupid anda külalisetendusi. Analoogselt kiriku muusikali etendamisega Keila kirikus
võiks Saue gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste näiteringid käia Harjumaa koolides.
Võimalused arendada Saue
teatrilinnaks on täiesti olemas.
Sauelaste vaim on valmis, kõik
sõltub Saue võimust ning võimu
arusaamisest, et teatrielu arendamine on topelt kasulik. Kasulik
nii Saue vaimule kui Saue võimule tänuliku publiku poolt valimistel antud häältena. Kui Saue
praegused linnavalitsejad ei raatsi arendada teatrielu Sauel, siis
tänan suurepärase motivatsiooni
eest kandideerida järgmistel volikogu valimistel artikli kui valimisplatvormi alusel.
Alar Sudak
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Pariisist tagasi, kohe aeda rohima
Kui Maie Uhtliku Prantsusmaa reisi järgneval päeval
tema poole jõuan, on aed juba
rohitud ja istume kohvilauda.
Maie on oma tegemiste virvarris nii koloriitne kuju, et tema
puhul tuleb kogu aeg üllatustega arvestada. Olles juba aastaid tema tegemisega kursis, ei
tea paljutki.
56 aastat Sauel elanud
prouat võib pidada auväärseks
„põlissauekaks“. Juba tema
kodutänava, Ale tänava nimetus viitab sellele. Aletegemisest alustati ju muistegi kodu
loomisel. Kui Maie tublile
saarlasele Karlile mehele läks,
võtsid nad kohe ette oma kodu
ehitamise. Peab meelde tuletama, et krunt saadi 1958. aastal Suurevälja küla põllumaale, mis teadagi oli siis kolhoosi
maa. Kaks noort ja töökat inimest jõudsid oma kätega kolme aasta jooksul nii kaugele,
et 1961. aastal sai juba ühte
tuppa elama asuda. Ehitustöö ja aia harimine jätkus ja
jätkub igavesti. Vaatan vahetusse läinud katust: uus plekk
ja isegi roovitus tuli välja vahetada. Sama lugu on aiaga,
midagi elab oma aja ära ja uus
tuleb asemele sobitada. Korras
jõuab seda hoida vaid siis, kui
korrast ära ei lase. Karli ehitatud kõrvalhoone puitvooderdusega puhketuba on tulvil positiivset aurat.
Toila-Orul sündimise järel
oleks Maie võinud jääda presidendi suvelossi seltskonda kuuluvaks. Aga mis me
räägime asjadest, mille suunasid teistesse rööbastesse
ajaloosündmused. Elada tuli
omas ajas. Kultuuritööd õppida soovides tuli ette takistusi:
kuna Maie isa oli metsavend,
ei tahtnud ega kõlvanud tütar
komsomoli. Kokandus – see
naiste pärisala istus küll, aga
palava pliidi juures ei pidanud
tervis vastu ja õppida polnud
rohkem mõtet. Seejärel võttis
hakkaja neiu ette hoopis meheliku teo: õppis kutseliseks
autojuhiks ja sai selle tööga
hakkama. Aga need vanad ja

Maie Uhtlik koduaias.

viletsad autod! Maie läks hoopis raudteele pöörmeseadjaks.
Alustas Sauel ja lõpetas Balti
jaamas. Kui ema nägi, et tütar
peab üle 60 rongi päevas õigetele rööbastele juhtima, pani
ta oma sõna maksma: „ Aitab
sellisest riskist ja närvide rikkumisest!“ Maie kuulas ema
sõna, aga jäi raudteele truuks
tervelt 12 aastaks. Tegi kõik
eksamid, tollal muidugi vene
keeles, ja jätkas vagunisaatjana. Sellest tööst võiks pikalt
kirjutada. Valisin ainult ühe
osa, selle töö juurde kuuluva
„lisaväärtuse“, mille Maie ära
kasutas: iga-aastase vaba rongisõidu mööda Nõukogude
Liitu. Vene suurlinnade arhitektuur, muuseumid, looduse
ilu põhjast lõunasse. Maie ohkab – praegu ei peaks rahakott
sellisele turismile vastu.
Peresse oli tütrele lisaks
ka poeg sündinud. Raudteetöö
tuli pereelu kasuks lõpetada.
Sauel sai Maie Zoovetvarusse
laohoidja koha. Uskumatu, et
püsimatu loomuga Maie jäi
sellele kohale tervelt 24 aastaks. Ise peab ta selle põhjuseks järjekordset „lisaväärtust“
– inimestega suhtlemist. Aeg
oli selline, tulid inimestele
vastu, nemad vastasid samaga.
Maie näitab maja ees kasvavat
torkavat kuuske ja teisi puidpõõsaid. Kõik need meenutavad kinkijaid. Ja kui polnud
aega mööda poode perele toitu hankida, tõid kliendid head

ja paremat kaasa. Maie omakorda aitas neil hankida seda,
mida tol ajal vabalt saada polnud. Töö kõrvalt osales Maie
vabatahtlikus tuletõrjes, võistlused ja patrullkäigud andsid
võimaluse draamateatris ja
„Estonias“ pea kõik lavastused
ära vaadata.
Maie on nii nooruslik ja ettevõtlik, et jätan siin tema vanuse saladuseks. Päevakeskuse tegemistes on ta juba kuus
aastat Tammetõru seltsingu
esinaisena rakkes. Oleme harjunud, et Maie teeb ja võtab
ette, lepib kokku ja peab arvet, viimati korraldas ta kohtumise Matti Pätsiga. Lisaks laulab ta Rukkilille ansamblis ja
tantsib Vokiratta naistega. Paljudele tuli üllatusena, et Maie
on juba 30 aastat käinud Ahto
Nurga juhendamisel laulmas.
Kui Laulurõõm esineb, minge kuulama. Lisaks on ta Pelgulinna folklooriklubis 15 aastat kaasa löönud. Juba teist
koosseisu on Maie rahvakoh-

tunik ja jõuab kaks korda kuus
Kolmanda Nooruse Ülikoolis
loenguid kuulamas käia. Paraku tuleb lugemiseks öötunde kasutada.
„Pariis,“ ohkab Maie, „vaimustavad muljed, aga elada
seal ei tahaks.” Piiride avanemisest alates on Maie igal
aastal turismireisil käinud.
Sületäis teatmikke, buklette ja fotosid – küll ostetud,
küll enda pildistatud. Ja muljeid ja mälestusi jagub lõputult. Meie teame, kuidas Maie
siinsete ekskursioonide ajal
kõikjale jõuab. Ise ütleb ta selle kohta: „Tahan kõike näha
ja teada.“ Ja ongi näinud ja
teab ka: Norra, Rootsi ja Soome (seal käies võttis ta jalgratta kaasa, et kõikjale jõuda),
Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa
ja Ungari, Šveits, Baierimaa,
Austria. Mis on kõige rohkem
meeldinud? „Tenerife loodus
on lummav. Ja Moskva metroo vastu ei saa ükski teine.
Monaco oma losside ja puhtusega, unustamatu vaade Vahemerele.
Mida Maie teha ei oska?
Tean, et Maie ei oska viriseda. Ei oska olla sõnapidamatu. Ei kaeba, vaid avaldab alati
oma arvamust. Kas Maiel midagi tegemata ka on? On jah.
Maie käib kodu-uurijate ringis, aga pole veel jõudnud paberile panna seda, mida ei tohi
kirjutamata jätta. Ajalugu tuleb talletada. Elus on palju
korduvat. Maie on nõus, aga
lisab: „Igal päeval olgu oma
nägu!“ Ja Maie teeb päevadele ise näo.

14. augustil 2004
toimub Jõelähtme vallas Neeme külas

Neeme Lõikuskuu laat
Laadale on oodatud kõikvõimalike kaupadega kaubitsejad
(kala, liha, riided, käsitöö jm).
Avatud näitus,
väike showprogramm,
toimuvad spordivõistlused.
Kõik on oodatud laadale!
Neeme Rahvamaja
martti@neemerahvamaja.ee
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Tööoskus kindlustab tuleviku
Olid kolmandat aastat Saue
noorte töömalevas. Mis Sind
siia tõi ja mis Sind siin hoiab?

Noorte töömaleva ja noortekeskuse juhi Erna Gerndorﬁga maleva kokkuvõtetest vesteldes,
leidsime paljude tublide malevlaste hulgast ühe väljapaistvalt
hea 14aastase töötegija, kes sobiks suurepäraselt ka teisi noori malevatöös juhendama. See
on Hannes Niid, kes elab Sauel
neljandat aastat ja läheb sügisel
Saue gümnaasiumi 8. klassi.
Kuulsin Sinu kui malevlase
ning töötegija ja -korraldaja
kohta palju kiidusõnu. Kust
Sinu tööoskus pärit on?
7. eluaastani elasin maal,
seal on alati midagi vaja teha ja
üsna varasest ajast olen nii muru
niitnud, rohinud kui puid lõhkunud. Ka nüüd veedan vaheajad
seal ja isegi kui peale malevat
eelistan puhata, teen ikka kõik,
mis vaja, ära. Olen ka treppi valanud ja ka kodus erinevaid remonttöid teinud.
Mis on Sinu lemmikained ja harrastused?
Otseseid lemmikaineid mul

pole, kuid humanitaarainetele
eelistan reaalaineid ja muidugi
tööõpetust. Mulle meeldib käsitöö ja nikerdamine. Trennis ma
ei käi, aga vastavalt aastaajale
suusatan, sõidan jalgrattaga,
mängin korv- või jalgpalli. Olen
käinud Mainori arvutikoolis ja
Kullo lennumudelismi ringis
ning kavatsen automudelismiga
tegelda. Sedasorti tehnika- ja ka
arvutiasjandus on kõige hingelähedasem.

Tulin siia mõttega oma raha
teenida. Kui on oma raha, on
hea tunne: vajadusel võib endale üht-teist lubada, ilma et kellelegi võlgu jääks. Hea töö eest
tuleb ka preemia. Malevas tehtavatel töödel pole ka häda midagi, need pole rasked. Ainus
asi, mis mind ja teisi teinekord
häirinud, on see, et teiste silme all tuleb teha ka koristustöid või muud taolist. Aga ajaga saab ka sellest üle. Kahju on
ainult, et kord juba korrastatut,
näiteks bussiootepaviljone tuleb
ikka-jälle uuesti puhastada. Tasuks ikka oma linna ja ümbrust
korras hoida, mitte loota, et küll
keegi korda teeb.
Läbi malevatöö õpime üksteist paremini tundma. Brigadiridega saame hästi läbi: võime
ise kaasa mõelda ja otsustada, näiteks öelda, kus on jälle

töökäsi vaja. Mina osalesin sel
aastal noortekeskuse remondis, bussipeatuste, Tule tänava
mänguväljaku ja liiklusmärkide
korrastamisel. Malevatöö kaudu
on mul kindlasti paranenud oskus erinevaid töid teha ja neid
ette valmistada.
Tore oleks järgnevatel maleva-aastatel ﬁrmades tööd saada, laieneks kogemustepagas,
tööd jätkuks kauemaks ja rohkematele noortele. Ja ehk oleks
see rohkem mingi ameti moodi, et edaspidi päris tööle minnes oleks tuttavam tunne.
Augustis läheme koos malevarahva ja noortepäeva korraldajatega Eesti tuurile, mille
raames on ka Pärnu rahvusvaheline noortepäev ja kanuumatk.
Eks seegi ole vahva ja haarav
võimalus, et edaspidi malevas
jätkata.
Küsis Aili Mölder

Sauel areneb tenniseelu

Kolmandat aastat toimus
Saue Jaaniturniir tennises.
Võistluse auhinnaks on tennisemängijakujuline rändkarikas naiste ja meeste turniiri esikoha omanike kohtumise
võitjale.
Turniir toimus Saku vallale kuuluvatel tenniseväljakutel,
mis on antud Saku Tenniseklubi käsutusse. Naiste ja meeste hulgas parima selgitamine
toimus eri päevadel. Osavõtjate vähesuse üle kurta ei saa, pigem vastupidi, saime nimekirja
ühe meesmängija võrra pikemaks. Põnevust jätkus. Kui mehed said võistelda normaalsetes
ilmastikutingimustes, siis naiste võistlus kulges vihma trotsides. Nii mõnigi ütles, et sellist võistlust ei ole varem olnud,
aga keegi ei virisenud ega loobunud. Naiste võitjal tuli pidada
vihmast libedal väljakul ka teine ﬁnaal meeste võitjaga väljapandud rändkarikale. Kuigi superﬁnaali reglemendi kohaselt
oli mehe väljak suurem kui nai-

se oma, välistas väsimus ja libedus eelise, mida vastase suurem
väljak oleks lubanud. Teistkordselt sai rändkarika Rein Mikk,
kes alistas ﬁnaalis naiste turniiri
võitja Tiina Viirpalu. Loodan,
et järgmisel aastal on jälle mõni
uus mängija avastanud Saue
tennisetreeningu ja korraldatavad võistlused.
Mida tehtud ja mis kavas
Juuni esimestel päevadel
toimusid hooaja avavõistlused
igamehepaarismängus, milles
tuli esimeseks segapaar Asmik
Tsaturjan ja Enn Tuule. Peale selle käisime Türil sealse klubiga sõprusmängu pidamas, mis
lõppes Saue võiduga. Enne tagasisõitu ütlesid Türi klubi mängijad: „Kaks aastat olete meil
käinud, järgmisel korral kohtume Sauel.” Ent praegu saab
loota ainult sakukatele ja nende väljakutele. Teise sõpruskohtumise pidasime Saku tenniseklubiga, mille Saue kaotas.
Järgmisel korral lubasime teha
muudatusi, suurendades võist-

konda just naistega. Läbirääkimised sõpruskohtumiste osas
käivad veel Haapsalu ja Kuusalu klubiga, sest neil on oma
väljakud. Veel on augusti lõpus
plaanis läbi viia pereüritus paarismängus, kus paari moodustavad laps ja lapsevanem.
Kindlasti toimub septembris
välishooaja lõputurniir igamehepaarismängus. Viimastel aastatel on võistlustel osalenud
kaheksa naismängijat, teada on
veel kolm võimalikku naisvõistlejat, ja 25 meessportlast, erinevatel põhjustel ei ole osalenud
seitse Saue meest.
Nagu näha, on üritusi organiseeritud peamiselt täiskasvanutele. Kaasatud on ka gümnaasiumis õppivaid noormehi,
kelle mängutase lubab. Paraku
on laste võistlused tagaplaanil, sest mänguoskus ei ole veel
selline, et tõelisi võistlusi saaks
korraldada, ja Sauel puuduvad
väljakud. Et tennisevõistlused
on ajalimiidita ehk keegi ei oska
täpselt ennustada ühepäevase

turniiri pikkust, tähendab see
ootamist, söömist, mitmesugust
riietust jm. Sakus oleks see laste
jaoks keeruline. Tõelised võistlused võivad kesta kuni nädala. Siis tuleks iga päev sõita,
aga Saku ja Saue vahel puudub
ühiskondlik transport, ratastega
on samuti mõeldamatu. Ainuke variant on lapsevanemate autod, aga kas kõigil on nii palju
vaba aega. Kohapealsed väljakud kaotaksid kõik need mured
ja välishooaja põhirõhk langeks
sel juhul lastele.
Usun ja loodan, et sport ja
spordiväljakud ei jää Sauel tahaplaanile. Olenemata spordialast
peab leiduma selle eestvedaja.
Õnneks neid nii kehalise kasvatuse õpetajate hulgas kui spordiklubides leidub. Aga entusiasm
võib väsida ja kaduda ning kannatajaks jäävad vaba aja sisustamist ootavad lapsed.
Ülo Vatsk
Saue Tenniseklubi
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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
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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,
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

Noormehed ametit omandama!
AS SAMI suunab põhikooli lõpetanuid
õppima
Tallinna Tööstushariduskeskusesse
(Sõpruse pst-l)
metallitöö erialale.
Pakume pikaajalisi soodsaid lepinguid.
Saue, Tule tn 20
Tel 670 9040

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

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

Su lahkumisel põlema jäi tuli,
mis valgusena kannab vaimu.
Valgus puhumas on tuuli,
ning õigest elust annab aimu.
MARGE VALDMANNI
lähedastele avaldab kaastunnet perekond Sudak

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

Saue Sõna
Südamlik kaastunne
Janno Niemile
ema
surma puhul.
Saue Jalgpalliklubi

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

