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Sauel toimusid olümpiamängud
„Nautige sporti,” kõlas reedel,
10. septembril Saue Gümnaasiumi esisel väljakul Eesti olümpiasangari Indrek Pertelsoni mehine soovitus Saue noortele. Saue
II Kooliolümpia avadeﬁleele oli
kogunenud üle 900 oma kooli õpilase ja õpetaja, kes suure spordilembese seltskonnana olid teinud
olümpiarongkäigu läbi hommikuse Saue linna. Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets kuulutaski
avatuks II Kooliolümpiamängud.
Seejärel süütas Saue Gümnaasiumi esisel väljakul sama kooli õpilane maadleja Mihkel Allikmäe
olümpiatule. Masti tõmmati oma

mise põhitõde – ausa võistluse
põhimõtet. Kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe aga avaldas lootust, et Saue kooliolümpialt saaks alguse mõne sportlase
karjäär, mis päädiks eduka tagasitulekuga suurelt olümpialt.
Pärast pidulikku avamist algasid jõukatsumised kooli spordiväljakul, kus võimalikult suurema osavõtu tagamiseks korraldati
teatejooksud 8 x 250 meetri distantsil, samuti 100 jardi jooksud
põhikooli viimasele klassile ja
gümnaasiumi klasside õpilastele.
Spordiplatsi võimalusi kasutades
Saue II Kooliolümpiamängude avamise rongikäik läbi linna
oli meeleolukas.
erinevates vanuseklassides. Kooliolümpia lõppes laupäeva õhtul
pärast Saue II ööjooksu. Sauelaste seas populaarne ööjooks peeti
Saue linna tänavatel 3,4kilomeetrisel distantsil erinevatele vanusegruppidele. Start anti pärast pidulikke avasõnu pool kümme õhtul

nii, et distantsi läbijad liikusid
väliküünaldega valgustatud rajal
õhtupimeduses. Võbisevatest leekidest valgustatud ﬁnišikoridori saabus selle Ööjooksu võitjana
Jaanus Gross.
Juhan Hindov

Kooliolümpia suur hing oli õpetaja Enla Odamus (pildil).
Taga seisavad olümpia medalivõitjad Jüri Tamm ja Indrek
Pertelson.
olümpialipp ja anti olümpiavanne ausalt võistelda. Osalejaid tervitasid Saue linnapea Ero Liivik
ja Saue linnavolikogu esimees
Rafael Amos, kes lubas järgmiseks aastaks linnajuhtide poolt,
et kooli staadion saab kaasaegseks tehtud. Omalt poolt ütles tervitussõnas Eesti Olümpiakomitee
asepresident Jüri Tamm soovides
meeles pidada üht olümpialiiku-

olid põhialad veel kolmikhüpe,
kaugushüpe ja kuulijänni võistlus.
Erilise populaarsuse pälvis lastele mõeldud triatloni võistlus, mis
algas kooli ujulas mõõduvõtmisega ujumises. Seejärel läksid
võistlejad võistlema jalgrattasõidus, mille start anti vastavalt basseinis saadud tulemuste järjekorras. Jalgrattasõidule järgnes kohe
jooksudistants. Arvestust peeti

Olümpiavõitja Erika Salumäe jutustamas Saue olümpialastega.

Head sauelased! Head ja viljakat sügist!

UUDISED
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Linnapea veerg

Veel ehitamisest
Oma kahe nädala taguses kirjatükis mainisin põgusalt Saue Gümnaasiumi staadioni renoveerimisega
alustamist. Täna on mul sellega seoses teatada mitu
head uudist – linnavalitsus kinnitas staadioni lähteülesande ja otsustas, et ettevalmistavate toimingutega
nagu projekteerimine ja vastav riigihange alustatakse kohe. Nüüdseks on nendega juba alustatud. Kooli staadion saab jooksuradade kummikatted, kunstmuruga jalgapalliväljaku ja võimaldab harrastada
kooliprogrammis nõutud kergejõustikualasid. Siinkohal avaldan tänu kõigile nendele inimestele, kes
lähteüleasande koostamisel kaasa lõid. Ja teine väga
hea uudis – läbirääkimistel valitsusliikmetega õnnestus mul hankida selle sama koolistaadioni ehituseks
vajalikud 3 miljonit krooni. Raha saame riigi lisaeelarvest, valitsus on selle juba heaks kiitnud, nüüd on
eelnõu riigikogu menetluses. Kui juunis uut linnavalitsust kinnitades käisin välja mõtte, et uuel koalitsioonil on ehk lihtsam tänase valitsusega suhelda
ning toetusi saada kui „keskmeestel“, siis selle eraldisega ongi ots lahti tehtud.
Tänases seisus on see kolmemiljoniline summa
meie linnale väga suur toetus, sest näiteks kolm miljonit krooni kulutab linn tuleval aastal ainuüksi lasteaiaga seoses – üks miljon mööblile ja sisustusele ning
kaks miljonit muudeks jooksvateks kulutusteks. Igal
juhul on mul sellest arengust teavitades hea meel –
pikka aega räägiti mõnede meie volinike poolt (nimesid ei hakka siinkohal välja tooma), et kooli spordivõimaluste parandamiseks on ainus võimalus kas
osta kooli ümbruse eraomanikelt maad juurde või
sama maad sundvõõrandada. Kumbki lahendus poleks minu hinnangul linna huve arvestades mõistlik,
tooks kaasa suuri kulutusi ja segadusi. Sundvõõrandamise idee ei kannata nagunii mingit kriitikat. Tänasel linnavalitsusel on selge, et maad pole vaja osta ka
kooli juurdeehituse tarbeks – see on arhitektide poolt
mahutatud ka olemasolevale krundile. Lahenduste
leidmiseks pole tihti tarvis mingeid imeasju leiutada,
vaid mõelda natuke teistviisi, muuta mõttenurka.
Lasteaia ehituse teemal pean nentima, et protsess liigub jõudsas tempos. Paigaldatud on juba esimese korruse laepaneelid. Muide, meie naabri Saue
valla vanem andis juunis meile suusõnalise lubaduse, et vald toetab Saue lasteaia ehitust kahe miljoni
krooniga. Saatsime augustis pöördumise ka Saue valla volikogu poole, kuid koostöö lasteaia ühise rajamise osas on hetkel ebamäärane. Ja ühest ehitusest veel
– linnavalitsus on otsustanud alustada ka pikalt oodatud Tule ja Pärnasalu tänavate ristmiku ehitustööga.
Tegemised sellel tandril algasid nädalapäevad tagasi.
Tegemist pole väga suure ehitusega ja joone saab asjale alla tõmmata juba kuu ajaga.
Lõpetuseks tahan soovida juubeliõnne meie koolijuhile Jaan Palumetsale, kel täitub 55. eluaasta. Tunnen Jaani juba 1985. aastast, kui Saue kool valmis ja
ma siin koolis käima hakkasin. Nende 20 aastaga on
Sauel küll palju muutunud, kuid kool seisab kindlalt
omal kohal ja läheb aasta-aastalt üha paremaks nagu
hea vein. Veelkord, palju õnne, Jaan!
Ero Liivik
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Kommunismiohvreid mälestasid
ka sauelased
11. septembril viibisid Saue
vabadusvõitleja Artur Sild ja
linnapea Ero Liivik Pilistvere kivikangrus, et mälestada
koos teiste ajaloohuvilistega
nõukogude võimu poolt represseerituid ja Eesti vabaduse eest hukkunuid.
Pilistvere kommunismiohvrite memoriaalis pühitseti vabadusvõitlejate, soomepoiste, tööpataljonlaste
ja metsavendade mälestuskivid. Kivide transporti toetasid rahaliselt vabariigi valitsus ja ühendus Memento.
Artur Sild ja Ero Liivik asetasid kangrusse pärja Saue
linna poolt. Memoriaal rajati 1988. aastal Siberis hukku- Linnapea Ero Liivik (paremal) ja Saue vabadusnute mälestuseks.
võitleja Artur Sild Pilistvere vabadusvõitlejate
Saue Sõna memoriaalis.

Kuhu jäi Saue ekspressbuss?
Seoses Hansabussi lepingu lõppemisega kadus Saue-Tallinn liinilt ekspressbuss. Kahjuks pole seni ükski bussiﬁrma sellest liinist
huvitatud olnud. Linnavalitsus on teinud
pakkumisi mitmele ﬁrmale, kes ei pea majanduslikult otstarbekaks päevas kaks SaueTallinn ringi tegevale liinile bussi leida või
soetada. Tegemist on puhtalt kommertsliiniga, mida Saue linnavalitsus ei toeta ja

mille osas pole liini nr 190 sõitval ettevõttel
ka lepingulist kohustust. Sellele vaatamata
teeb linnavalitsus probleemi teravusest tulenevalt kõik, et lahendust leida. Harjumaa
Liinidega tehtava koostöö kvaliteedi parandamisest bussiliini nr 190 käitlemisel teavitame aga sauelasi täiendavalt.
Saue Sõna

Linnapea kutsus kokku korrakaitsjad
20. septembril kutsus linnapea Ero Liivik
kokku korrakaitsestruktuuride esindajad,
et rääkida avalikust korrast Sauel. Kohtumise eesmärk oli see, et noortejõugud
ei häiriks sauelaste elurütmi ega ei tekitaks linnale läbi huligaansuste materiaalset
kahju. Kohtumist ajendas muude juhtumite hulgas raske isikuvastase kuriteo tekitanud kaklus, üks nädalalõpu kogunemine,
kus noored ei allunud Falcki korralekutsumistele ning pidev linna vara lõhkumine
keskuse pargis ja selle läheduses.

Politsei, Falcki, Kaitseliidu ja linnavalitsuse esindajad analüüsisid olukorra tõsidust ja arutlesid meetmete üle, et ei tekiks
teravaid olukordi, mis võivad nii noortele
endile kui teistele sauelastele kahju ja liigseid probleeme tekitada. Koosolekul viibijad leppisid kokku edasise koostöö põhijooned ja konkreetsed sammud. Osalejad
leidsid, et sellised kohtumised peavad olema regulaarsed, siis saab ka korrakaitse
töö olla mitmekülgsem ja süsteemsem.
Saue Sõna

Oktoobrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis on:
1.-4. klass 64 krooni
5.-12. klass 210 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka (kood
767) a/a 221018424457 25. septembriks. Selgituse osas palume kindlasti
välja tuua lapse (laste) nimed ja klass.
PS! Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust! Sularahas saab
maksta kooli sööklas 27.-29. september kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni. Antud aegadel pikendatakse sööklas toidukaarte. Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 699 2039,
söökla juhataja Ülle Jahesalu
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Linnavalitsus arutas läbi volikogu eelnõud, otsustas toetuste
eraldamise üleujutuses kannatanutele, spordiühingutele, klubidele
ja seltsidele, registreeris kaubandustegevused
Linnavalitsuse 40. istung toimus 08. septembril 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 284.
Öökulli pubi (Ridva 15) ja Söögitoa (Ridva 7a) omanikega sõlmiti leping nende tualettruumide avaliku
kasutamise osas, kuna Sauel puudub avalik tualett.
2. Volikogu otsuse ”Maa munitsipaalomandisse
taotlemine” läbiarutamine.
Eesmärgiks kasutada Tule ja Koondise tänava maad
(1197 m2) Säästumarketi avaliku parklana.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
3. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
aadressil Koondise tn 26, Saue linn. Endine maakoht „Rehe nr A-25“.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 285.
4. Volikogu otsuse eelnõu „Tammetõru 39 detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
5. Volikogu otsuse eelnõu „Detailplaneeringu algatamine Kungla maaüksuse planeerimiseks” läbiarutamine.
Tegemist on endise Saue valla maaga, mille kohta
puudub üldplaneering. Lahendus arvestab võimalust
Jälgimäe tee laienduseks. Sihtotstarve on ärimaa.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
6. Volikogu otsuse eelnõu „Detailplaneeringu algatamine Väljaotsa maaüksuse planeerimiseks“
läbiarutamine.
Tegemist on endise Saue valla maaga, mille kohta puudub üldplaneering. Lahendus arvestab võimalust Jälgimäe tee laienduseks. Sihtotstarve on ärimaa,
kuhu on kavandatud traktorite müügikeskus ja kontorihoone.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.

7. Volikogu määruse eelnõu ”Saue linna 2004. a
eelarve muutmine ja I lisaeelarve” läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
8. Volikogu määruse eelnõu „Saue Huvikeskuse
põhimäärus” läbiarutamine.
Põhimäärusesse lisandus huvialahariduse, koolituste
ja seminaride läbiviimise ülesanne. Nõnda saab huvikeskusest muuhulgas koolitusasutus. Peale koolitusloa kättesaamist on võimalik sauelastele tagastada
kursuste, koolituste jmt tasudelt tulumaks.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
9. Raha eraldamine Saue linna eeskostel olevale alaealisele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 286.
10. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 287.
11. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* karateklubile Kimura Shukokai 4000.- krooni Taavi Tarieni osavõtuks MM – võistlustest;
* spordiklubile THK-88 10 000.- krooni jääväljaku
rendi tasumiseks;
* spordiklubile Rullest 1800.- krooni Tuuliki Poomi
osavõtuks rahvusvahelistest karikavõistlustest;
* Saue Jalgpalliklubile 15 150.- krooni laste ja noorte
treeninggruppide tegevuskulude katteks IV kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 288.
12. Ühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 11 500.- krooni aastaringse fotosessiooni korraldamiseks ja 2005.
aasta kalendri trükkimiseks, lumelinna ehitamiseks ja
projektis „See on sinu valik“ osalemiseks;
* Saue Kristlikule Vabakogudusele 3510.- krooni rattamatka korralduskulude katteks;
* MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 5000.krooni 2 professionaalmuusika kontserdi korraldus-

kulude katteks;
* Saue Haridusseltsile VITALIS 10 000.- krooni Saue
Hariduspäeva „Raamat – väärtuslik sõber läbi aegade“ korralduskulude katteks;
* MTÜ – le Arena 3465.- krooni noorte näitelaagris
osalemiskulude katteks;
* Saue Naisseltsile 12 500.- krooni linna mittetulundusühingute esindajatele seminari läbiviimiseks ja
aastalõpupeo korraldamiseks;
* SA – le Linnakultuuri Fond 6000.- krooni noorte vabaõhupeo korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 289.
13 Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris
hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
* Tedra Trading OÜ, Kuusemetsa 3, Saue linn, elektriliste kodumasinate, raadio- ja televisioonikaupade müük;
* Internova OÜ, Kuuseheki 34-4, Saue linn, tööstuskaupade müük;
* Samesti Metall OÜ, Pärnasalu 23, Saue linn, rauakaupade müük;
* Hydroscand AS, Kasesalu 12, Saue linn, hüdraulika
ja pneumaatika toodete, tööstuslike kummi- ja plasttoodete müük.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 290.
14. Veekahjustuse likvideerimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine Saue linna elanikele.
Esitatud avalduste ja kuludokumentide alusel hüvitati taotletud üldsummast 123 141 kroonist 86 912.50.
Kõigile taotlejatele, kellel on korrektsed kuludokumendid, heastatakse või heastati kuni 2000 krooni.
Kolme korteriühistu ja ühe eramugrupi taotlus hüvitatakse täielikult.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 291.
15. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus katastriüksuste jagamisega, registreeris
kaubandustegevused, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 41. istung toimus 15. septembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Sõlmiti leping AS Teede REV-2ga Tule ja Pärnasalu tänava ristmiku rekonstrueerimise osas hinnaga
291 684 kr.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 292.
2. Kinnistu Tule tn 50 katastriüksusteks jagamine.
Kinnistu jagati 15 katastriüksuseks, mille sihtotstarve
on peamiselt elamumaa (7.75 katastriüksust), lisaks äri(2), tootmis- (1), transpordi- (3) ja sotsiaalmaa (1,25).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 293.
3. Tule tn 23 ja 23a detailplaneeringu algatamine.
Otsustati tagastada taotlus andmete täpsustamiseks.
4. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada Saue Gümnaasiumi spordiklubile
KS Saue toetust 1000.- krooni rahvajooksul osalemise transpordikulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 294.
5. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 295.
6. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 296.
7. Erandkorras sõidusoodustuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 297.
8. Kaubandustegevuse registreerimine.

Otsustati registreerida majandustegevuse registris
jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
1. Kaalukeskus OÜ, Pärnasalu 24-5, Saue linn,
mõõteriistade müük.
Tegevuskoha nimi: Kaalukeskus, Kasesalu 18, Saue
linn;
2. Elves OÜ, Tule põik 1, Saue linn, muude tööstuskaupade müük.
Ettevõtte nimi: Elves, Tule põik 1, Saue linn;
3. Saue Puidu OÜ, Kesa 20, Saue linn, ehitusmaterjali, puittoodete ja küttematerjali müük.
Tegevuskoha nimi: Müügihall, Kesa 20, Saue linn.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris
teeninduse tegevusalal tegutsemiseks:
1. Elves OÜ, Tule põik 1, muud teenused;
2. AA Uksed OÜ, Perve tn 9, Saue linn, tõstetavate uste, laadimissildade ja laadimisruumide paigaldus, hooldus;
Otsustati registreerida majandustegevuse registris
hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
1. Elves OÜ, Tule põik 1, Saue linn, tööstuskaubad;
2. AS Primel, Tule 21, Saue linn, Harjumaa, rauakaubad, värvid, sanitaarseadmed, ehitusmaterjalid;
3. AS Magnum Veterinaaria, Pärnu mnt 139c, Tallinn, piiritus, lemmikloomade toit, tarbed;
Tegevuskoha asukoht: Pärnasalu 31, Saue linn.

4. Alarmeco OÜ, Kiviloo 21, Saue linn, elektroonikakomponendid, tööstustarvikud;
5. Espetak OÜ, Maamõõtja 10, Saue linn, meened,
kunstiesemed ja-tarbed, lemmikloomade toit ja tarbed;
6. AS Sami, Tule 20, Saue linn, rauakaubad.
Tegevuskoha asukoht: Pärnasalu 20, Saue linn.
7. Philemon OÜ, Koondise 11-4, Saue linn, mööbel
ja tarvikud.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 298.
9. Saue koolistaadioni rekonstrueerimine.
Otsustati kooskõlastada koolistaadioni rekonstrueerimise projekteerimistingimused, ette valmistada riigihanke läbiviimiseks vajalikud dokumendid ja läbi
viia riigihange.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 299.
10. Info.
11.1 Andres Noormägi
* 01. septembril politsei poolt korraldatud reidi tulemusena on julgestuspolitsei poolt välja pakutud väga
hea liikluse parandamise skeem. Otsustati arvestada ettepanekuid arengukava muudatuste tegemisel ja
2005. aasta eelarve koostamise juures.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

Linn toetab Saue noorte osalust konverentsil
Linnapea Ero Liiviku algatusel toetab linnavalitsus
seitsme Saue Gümnaasiumi noore osavõttu Pärnu
juhtimiskonverentsi noortekonverentsist „Lahe koolipäev 2004“. Esmakordne omataoline üritus on mõeldud 15-18aastastele noortele eesmärgiga aidata noortel „mõelda end edukaks“ ning leida oma tee.
Seni pole täiskasvanute maailmas tegutsemise-

ga laineid löönud tegijad organiseeritud vormis oma
teadmisi noortele inimestele vahendanud. 14. oktoobri konverentsil kaob piir edasijõudnute ja algajate vahel ning sellised tegijad nagu Lõhmus, Vain ja
Sal-Saller on sel päeval noorte päralt! Saue Gümnaasiumi lõpetanud Liivik peab sedasorti arengutõukeid
gümnaasiumieas oluliseks kujunemisteguriks ning ar-

vab et väikelinnade ja valdade õpilastel peaks olema
seni registreerunud Tallinna, Tartu ja Pärnu n-ö eliitkoolide gümnasistidega võrdsed võimalused haridusele ja infole.
Saue Sõna
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Saue tänavate võrk muutub paremaks
Saue üks peamisi tuiksooni on
Tõkke tänav, kus on suur liikluskoormus, liigub üsna palju autosid, kulgeb linna läbiv transiitliiklus ja bussiliingi kasutab
seda tänavat. Septembri alguses

tõmbas linnavalituss selle tänava rekonstrueerimisele joone alla
– valmis viimane rekonstrueeritud lõik Viida tänavast kuni Keila
maanteeni. Ehitati valmis kõnnitee viimane lõik, uuendati sõidu-

Uuendatud Tõkke tänaval saab jalakäija kõndida turvaliselt,
sõidukijuhid aga naudivad aukudeta teekatet.

tee kõvakate ja ehitati sissesõiduteed. Nõnda on linnavalitsuse
liikme Vello Toomiku sõnul nüüd
renoveeritud Tõkke tänav kogu
oma pikkuses ja samuti kogu pikkuses on vähemalt tee ühel küljel
kõnnitee, mis jalakäijate turvalisust silmas pidades on ülioluline.
Tõkke tänava viimase lõigu rekonstrueerimine läks maksma 700
tuhat krooni, mis leiti Saue linna
selle aasta eelarve kokkuhoitud
vahendite arvelt.
Vello Toomiku sõnul korraldati Tõkke tänava viimase etapi
renoveerimiseks riigihanke konkurss, mille käigus saadeti kutsed osalemiseks viiele ettevõttele. Riigihanke võitis AS Teede
REV-2. Ettevõtte mehed lubasid vastavalt sõlmitud lepingule mainitud töö ära teha kuu ajaga, seega siis 9. augustist kuni 9.
septembrini. Nii täpselt ka juhtus.
Teede remondiga sel aastal aga

Tõkke tänava rekonstrueerimisega punkti ei panda. Alustatud on
ka Pärnasalu ja Tule tänava ristmiku uuendamisega. Ka selle töö
võistupakkumise võitis AS Teede
REV-2 ja lepingu kohaselt alustatigi 20. septembril töödega. Ristmik uuendatakse põhjalikult, tulevad muuhulgas ka jalakäijate uued
ülekäigurajad, parandatakse tee
kalded ja pöörderaadiused. Teede
remonditöödeks pole linn sel aastal lisaraha maakonnast saanud.
Ka Tule ja Pärnasalu tänava ristmik uuendatakse linna eelarverahadega, milleks kujuneb enam kui
291 tuhat krooni. Nii Tõkke tänava kui ka viimati mainitud ristmiku uuendamise projektid koostas
OÜ Teede Ekspert.
Juhan Hindov

Saue raamatukogu läheb üle arvutiteenindusele
Saue Linna Raamatukogu on üle
minemas arvutiteenindusele. Teeninduseks kasutatav integreeritud
raamatukogusüsteemi URRAM
on Kultuuriministeeriumi, Vaata Maailma ja Urania COM koostöös loodud veebipõhine süsteem,
mille abil on lugejatel võimalik
paljude Eesti rahvaraamatukogude teenuseid kasutada ka Interneti teel. Seisuga juuli 2004 kasutab URRAMit 205 maa- ja
linnaraamatukogu 11 maakonnas. Praeguste kataloogikastide
asemel saab lugeja nüüd kontrollida otse arvutist, kas teda huvitav
raamat on kogus või välja laenatud. Elektronkataloog võimaldab
sooritada otsingut süsteemi kuuluvate raamatukogude andmebaasis või piirata otsing ühe raamatukoguga. Ühise arvutikataloogi

osa sisaldab URRAMit kasutavatesse raamatukogudesse laekunud
teavikuid (raamatud, perioodikaväljaanded, noodid, kaardid, helisalvestised jms).
Teavikuid on elektronkataloogist võimalik otsida nii autori kui
ka pealkirja järgi. Võimalik on
aga otsida ka teiste tunnuste järgi:
näiteks märksõna, ilmumisaasta, kirjastus jm. Samuti võib lugeja endale teavikuid reserveerida
(broneerida). Teatava aja jooksul
on siis sellel lugejal antud teaviku
laenutamise ainuõigus. Seda muidugi ainult siis, kui teavik on raamatukogus kohal. Kui aga teavik
on juba välja laenutatud, siis pannakse lugeja järjekorda. Meiliaadressi olemasolul teatatakse talle
reserveeritud teaviku raamatukokku tagastamisest meiliga.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED LAMADES
SURUMISES
2. OKTOOBER 2004
SAUE GÜMNAASIUMIS
Nurmesalu 9
11.00 Võistluste pidulik avamine
11.15 Noored ja juuniorid
14.00 Mehed ja naised
Osalevad Eesti tugevamad jõutõstjad
Võistlus on pealtvaatajatele TASUTA
Korraldab Eesti Jõutõsteliit koostöös Saue Linnavalitsusega

Lugeja ei pea enam allkirju jagama
Samuti ei pea raamatukogutöötaja enam käsitsi sissekandeid
tegema. Raamatu vöötkood sisestatakse arvuti andmebaasis laenutaja nimele. Raamatukogutöötajatel on näha, kui kauaks on raamat
välja laenutatud ja kellele. Paraneb kontroll hooletute lugejate
üle. Tuletame meelde, et koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib raamatukoguhoidja lugeja palvel pikendada, juhul kui
sellele raamatule pole nõudlust.
Laenutähtaja ületamise eest arvestame viivist iga hilinetud tööpäeva eest 1 kroon. Õigeaegselt
tagastamata teaviku eest hakkame viivist arvestama kohe tähtaja
möödumisel.
Meiliaadressi olemasolul saa-

dab URRAM lugejale automaatselt ka meeldetuletuse raamatute
tagastamise tähtaja möödumisest.
Uus süsteem võib algul tunduda
keeruline, kuid lõpptulemusena
on see kasuks nii lugejale kui raamatukogule. Hetkel on elektroonilisse andmebaasi URRAM kantud
60% Saue Linna Raamatukogu
raamatutest. Internetis saab elektronkataloogi kasutada aadressil
www.lugeja.ee Alates 1. septembrist töötab Saue Linna Raamatukogu jälle tavalise töögraaﬁku
alusel: esmapäevast reedeni kella
10-18 ja laupäeval 10-17-ni. Raamatukogu telefon on 6596682 ja
meil raamat@saue.ee.
Marika Salu
Saue Linna Raamatukogu
juhataja

Reedel, 15.oktoobril kell 17.00
koolimaja saalis
sügispidu

KULDSED LEHED
Esinevad Heli Vahing, Eve Randkivi,
Saue lauljad ja tantsijad.
Tantsuks mängib kapell Harald Matvei juhatusel.
Korraldavad huvikeskus ja päevakeskus.
Sissepääs tasuta
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Saue Huvikeskuse kolmas hooaeg
Huvikeskuse kahe tegevusaasta
jooksul on selgunud, mida ootavad meilt õpilased ja millest on
huvitatud täiskasvanud sauelased.
Hakkavad välja kujunema oma
traditsioonid. Kahjuks seab meie
tegevusele piirid ruumipuudus,
sest kooli saalis ja võimlas napib
kasutamisaegu. Samas on aastaaastalt suurenenud huvitegevusest
osavõtvate inimeste arv ja nii võime öelda, et igal üritusel on olemas oma huvigrupp.
Sellel sügisel pakume õpilastele võimaluse osaleda erinevates tantsugruppides: showtants,
breaktants, peotants algajatele ja
country-line dance. Saab õppida rendzut ja kabet, tegeleda ke-

raamika ja tekstiilimaaliga ning
õppida ﬂööti. Väiksematel on võimalus osaleda pikapäevaringis ja
poistele mõeldud meisterdamiseringis. Vanematele õpilastele pakume fotokursust, mida juhendab Lembit Michelson OÜ
Akriibiast. Koostöös spordiklubidega toimuvad järgmised treeningud: jalgpall, võrkpall, korvpall,
tennis, ujumine, karate, poks, kergejõustik, orienteerumine ja jõusaalitreening. Talvevaheajal korraldame suusalaagri Jõulumäel
ja kevadhooaja lõpetame laagriga Kloogal.
Huvitegevust pakutakse pea
kõikidele
Täiskasvanutel on võimalik
alates oktoobrist tantsida sega- ja

naisrahvatantsurühmades, mängida kapellis ja laulda naiskooris.
Osaleda saab ka taimedisaini- ja
psühholoogiakursustel. Igal pühapäeval toimuvad Kaie Segeri juhendamisel country-line dance
kursused algajatele. Spordiklubides on võimalik tegelda jalg-,
korv- ja võrkpalli ning orienteerumisega. Jätkuvad bussireisid
koos matkadega looduskaunites
kohtades ja samuti viime bussidega osalejad nii mai- kui ka sügisjooksudele. Sellest hooajast saab
harrastada seltskonnatantsu kord
kuus toimuvatel elava muusikaga tantsuõhtutel. Alustame lauluklubiõhtuid ühislaulmise, vanade
laulude meeldetuletamise ja selts-

konnamängude õppimisega.
Kindlasti jätkuvad folklooripeod Elena Kalbuse juhendamisel. Elo Marika Kongo juhitud showgrupp “Lainela” tähistab
sel hooajal oma 15. tegevusaastat suure kontserdiga Salme Kultuurikeskuses. 2005. aasta märtsis
toimub laulukonkurss “Saue laululaps 10” ja kevadhooaja lõpetab
folklooripidu “Saue sõlg”. Loodan, et suudame teile algaval hooajal pakkuda meelepärast vaba aja
veetmise võimalust.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Majandusteadlasest sai keeleõpetaja
Jaan Tepandi
Saue Päevakeskus on saamas
kümneaastaseks. Kõik need aastad on siin olnud võimalus olnud
nii saksa kui ka inglise keele huvilistel oma keelealaseid teadmisi vormis hoida ja lisa õppida. On
tundunud nii endastmõistetav, et
õpetaja Jaan Tepandi tuleb alati kohale vaatamata ilmale ja east
tingitud lonkavale tervisele. Tunnid toimuvad ja tihti venivad väga
pikkadeks keeleharjutusteks. Samas pole unustatud, et keeleõpetajal on 29. septembril sünnipäev
ja õnne soovitakse temale alati, ka
sel aastal. Õnne ja tervist ja vastupidamist! Ja palju tänu tehtu eest!
Auväärsesse ikka jõudnud inimeste puhul tavatsetakse juubeli puhul rohkem osutada tehtud
elutööle. Saue Päevakeskuse rahvas aga soovis harilikuks peetava sünnipäeva puhul Jaan Tepandi kohta pisut Saue lehes kirjutada
teadvustamaks tema kui teadlase ja ühiskonnategelase osa Eesti ajaloos. Kui 1917. aastal tekitati
Nõukogude impeerium, siis sama
aasta on märgitud ka Jaan Tepandi
sünniaastaks. Iga inimene elab ja
teeb oma elutöö paratamatult oma
ajas ja on vähemal või enamal
määral riigikorra lõa otsas. Teame, milline see nõukogude aeg
oli, mille väärastunud olemus juhtis paratamatult ka teadlasi. Sellises olukorras oli sunnitud ennast
pool sajandit teostama ka Jaan Tepandi.

Tagasihoidliku inimesena oli
Jaan Tepandi endast rääkides pisut tõrjuv, kuid süttis samas, kui
jutt puudutas majandusteemat.
Majandusteadlane ja riigitegelane
– nii ütleb Tepandi kohta „Eesti
Majanduse Bibliograaﬁline Leksikon 2003”. Leksikoni kohaselt
pidas ta vastu toiduainetetööstuse ministrina 15 aastat, seega siis
1965.–80. aastani. Tõsi, tänapäeva
Eestis vahelduvad ministrid mõnikord kiiremini, kui lumi jõuab sulada ja probleemid jäävad neist lahendada saatuse hooleks. Võiks
ju targutada, et mis sel nõukogude ajal siis tehti 15 aasta jooksul.
Jaan Tepandi ei pea häbenema,
sest ilmselt tegi tema maksimaalse endast oleneva. Praegugi meenutab ta üht tšinovnikute koostatud pseudoteaduslikku teost, kuhu
ta tegi üle saja paranduse, millest
mitte ühtegi ei arvestatud.
Jaan Tepandi kõrgharidust
tõendaval TPI diplomil on insener-mehaaniku eriala. Pärast
Uraalides sunnitult veedetud sõjaaega läks elu, nagu juba mainitud, majanduse valdkonda. Pole
võimalik oma sõnadega ümber
jutustada Jaan Tepandi mitmekülgset tegevust ja ka tema loogilisi mõttekäike. Tsiteerigem
huvi äratamiseks tema uurimuste ja artiklite kogumikku aastatest
1987-1999 „Alternatiive otsides”:
„Autoril on kujunenud omamoodi
arusaam sellest, et igaüks on ko-

hustatud mitte ainult kindlustama omaenda ja järeltulijate heaolu, vaid vastavalt oma võimetele
ja võimalustele tegutsema kaasinimeste, ühiskonna huvides.”
Jne. Mõned tipphetked tema elust
on lisaks majandusprobleemide
uurimisele võimalus 1975. aastal
näha tõelist majandust funktsioneerimas 15-s USA linnas ning
tööstuskeskuses…, siis kindlasti
doktori väitekirja kaitsmine 1989.
aastal. Muuseas. Eesti Vabariik
on annetanud Jaan Tepandile Valgetähe teenetemärgi 2002. aastal.
Jaan Tepandi ja Saue. 1957.
aastal sai ta tollasele ristikupõllu-

le 1200ruutmeetrise elamukrundi, mille aadressiks täna on Lehtla
tänav 6. Tolleaegsed ehitusvõimalused olid üsna nadid ja minister
oma palgaga siples samuti ehitusmüsteeriumis ning ei saanud riigilt midagi kingiks, nagu võiks
ju arvata. Mees ehitas oma perele ise kodu valmis, kus kasvasid
Jaak ja Tõnu Tepandi ema ning
abikaasa Ruti hoole all. Järgmisel
aastal saab aga perekond Tepandi
briljantpulmi tähistada. Õnne kodule, perele ja mõistagi sünnipäevalapsele!
Koidula Soosalu

Jaan Tepandi seismas oma Saue kodu väravas vahetult enne
minekut päevakeskusesse, kus teda ootavad keeleõppurid.
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Perekool kogub jõudu
Saue perekool on koos käinud
alates märtsist 2004. Kooskäimiskohaks on lasteaia Midrimaa
salong, kus hubases miljöös toimuvad psühholoogi loengud koos
vestlusringiga. Tavaliselt on kohal 10-15 ema-isa. Saab küsida
nõu psühholoogilt, aga ka vahetada omi mõtteid ning kogemusi.
Ka on võimalus kaasatulnud lastel

mängunurgas aega veeta. Loengupidajateks on olnud Moreno-keskuse psühholoogid Pille Isat ja
Tuuli Vellama. Lastekasvatamise
teemadest on käsitletud alljärgnevaid: „Lapsed tahavad meiega
rääkida ja mängida“. Selle temaatika juures räägiti laste loovusest ja spontaansusest laste arengus, laste mängust ja fantaasiast.

Saue emad olid huviga kuulamas perekooli asjalike lektoritejuhendajate mõttearendusi väikelaste kasvatamisest.

Kõneks olid laste lood, kuulamine, jutustamine, mõistmine.
Teemaring „Meie pere – ühinemine, kohanemine, uue sünd“
viis jutu peremudelitele, lapsepõlvekodust kaasa antud sõnumite mõistmisele, kaaluti erinevaid kasvatusstiile. Kuulatud sai
juttu teemal „Laste unerännud“,
milles käsitleti uinumisraskuseid, unes kõndimist, räägiti unenägudest. Laste füüsilised ja hingelised vajadused lisandusid selle
loenguteemade juurde. „Kuidas
aidata last“ liitus mõttevahetusega jonn või sülletahtmine, agressiivsus või arglikkus – kas need
on märgid kriisist? Teemaring
„Peresuhted ja lapsevanema roll“
kätkes endas selliseid tahkusid
nagu pereks kasvamine, vanematevahelised suhted, samuti koostöö vanavanemate ja teiste lähedastega, põlvkondade eripärad ja
peremustrid.
Koostöös Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu spetsialisti Jana Kimaga oleme paralleelselt Moreno-keskusega alustanud
vestlusringi titade toitmise teema-

del. Esimesel kohtumisel juunis
vestlesime rinnapiima teemadel,
16. septembril toimus jutuajamine
teemal, kuidas alustada lusikatoiduga. Lähemal ajal jätkame rinnapiimast võõrutamise küsimustega.
Jagatakse lisainformatsiooni tervislikust toitumisest ja kasulikke
nippe täisväärtusliku toidu valmistamiseks. Täpsem info perekooli järgmiste toimumisaegade
ja teemade kohta ilmub Saue ajalehes, Saue linna koduleheküljel, Saue lasteaias, kaubakeskuses
ning perearstikeskuses. Ootame
nii uusi kui vanu osavõtjaid järgmistele loengutele. Saue perekooli ﬁnantseerivad Saue Linnavalitsus, Lastekaitse Liit ja Sünni ja
Imetamise Eesti Tugiühing..
Kõik ettepanekud perekooli edasiste teemade osas on teretulnud Saue Linnavalitsusse Anneli Ritsingule (tel 6 790 196,
anneli@saue.ee) ja Heli Joonele
(tel 6 790 174, heli@saue.ee).
Anneli Ritsing
Heli Joon

Meeldejääv Setumaa ekskursioon
18.-20. augustil toimus Saue ja
Keila Invaühingu ühine igaaastane ekskursioon. Seekordne reis
oli 3päevane, sõidusihiks Setumaa. Sõit oli pikk, väsitav, kuid
äärmiselt meeldiv tänu rahulikule
bussijuhile Alfredile ja mõnusale
giidile proua Mallele, kes andis
hulga huvitavat infot. Oleme talle selle eest väga tänulikud. Buss,
mis reede hommikul kell 8 Saue
Kaubakeskuse ette veeres, oli juba
Keila puudelised inimesed kokku korjanud, et 15 sauekat kaasa võtta. Siinkohal tahaks tänada
Saue Linnavalitsust, kes on meie
väikest ühingut toetanud.
Reisimarsruut oli valitud nii,
et igav ei hakanud. Põltsamaa oli
kaunis ja rahulik esimene peatuskoht. Edasi käisime Taevaskojas,
kus oli meeldiv piknik, tänu Elena Kalbuse oskuslikule organiseerimisele. Siis tuli Ahja jõe ürgorg
vaatamisväärtustega. Iidne Taevaskoda seisab omal paigal nagu
alati, ent turvavahendeid on ehitatud juurde. Meie jaoks oli uudis
veidi eemal asuv 20 ha suurune sipelgate riik Akste. Sellel ürgsel
metsaalal asub 200 sipelgapesa,
millest mõni on ligi 2m kõrgune.
Sellel territooriumil asub just nii-

sama palju töökaid sipelgaid, kui
Hiinas ja Indias on rahvast kokku. Sai käidud veel Mooste mõisa
vaatamas. Seal olid paljud varemetes hooneid, kus arhitektuur oli
väga huvitav, ja oli näha, et see on
kunagi olnud võimas kompleks.
Ööbisime Värskas haridustöötajate õppe- ja puhkekeskuses.
Õige Setumaaga tutvumine algas teisel reisipäeval
Öömaja vahetus naabruses
asus talumuuseum, mis andis suurepärase ülevaate selle rahvakillu
külaelust. Külastasime Värska kirikut ja sanatooriumi. Setumaa pidutses sel päeval. Oli paasapäev
ja Obinitsa kultuurifestival. Meile oli suureks üllatuseks setulaste
surnute kultus. Peale hommikust
jumalateenistust istuti lähedaste haudadel ning söödi joodi seal
head-paremat. Kohal olid kõik
elanikud ja lisaks palju külalisi. Obinitsas oli kirikukalmistu
juures tõeline liiklusummik. Hiljem jäid põlevad küünlad haudadele tähistama, et oli suur mälestuspüha. Setulaste lõunasupp ja
õunakook olid head. Setu muuseumi asutaja Liidia Sillaots andis ülevaate setulaste kultuurist.
Setu Seltsimaja õuel võis vaadata ka kirmast – kus oli lusti, tantsu

ja mängu. Marsruut sisaldas Piusa
koopaid, kus rohkem muljeid said
parema liikuvusega osalejad. Seal
sai tehtud Sauelt tulnute ühispilt.
Sai uudistatud samas olevat keraamikatöökoda, kus oli võimalus jälgida meistri tööd ja ka tema
tooteid osta.
Kolmandal päeval hakkasime
Värskast kodupoole veerema ja
teel tutvusime ka Põlva linnaga.
Siis külastasime Otepääl sealseid
sõpru – nimelt Otepää Invaühingut. Selle ruum asus linnavalitsuse hoones, kus ligipääsuks oli
trepi juures korralik kaldtee ja ka
hoones olid eritasanditel olevate
põrandate vahel tagatud liikumisvõimalus. Pühajärv üllatas külali-

si oma uhiuue sanatooriumiga ja
Raidali energiasambaga. Otepää
kirik oli ehitud peatselt algavaks laulatustseremooniaks. Tagasiteel pakuti üks meeldiv pilk
kõrgelt mäelt Viljandile – imeilus vaade. Läbisime kevadpealinna Türi. Saime raudteejaamas
imetleda kitsarööpmelise raudtee vedurikest ja veenduda, et jaama lukusolev invakäimla jääbki
võtme puudumise tõttu kasutamata. Enne päikeseloojangut jõudsime kodusesse Saue linna tagasi.
Aitähh organiseerijaile!
Urve Utno
Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühingu liige

Sauelastest ekskursioonist osavõtjad on kogunenud Piusa
sildi juurde.
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Saue Huvikeskus 2004 – 2005 õ/a
HUVIRINGID ÕPILASTELE:
Showgrupp “Lainela”
juhendaja Elo Marika Kongo
E ja K 16.00-20.00 kooli aula
Breaktants
juhendaja Denis Iljin
P 19.00-20.30 aula
Peotants algajatele
juhendaja Indrek Arandi
P 16.00-17.30 kooli aula
Country-line dance
juhendaja Kaie Seger
P 18.00-19.00 kooli aula
Plokkﬂöödi ansambel
juhendaja Reet Jürgens
N 17.00 lasteaia salong
Keraamika
juhendaja Reet Vester
N 16.00-18.00 ruum 407
Tekstiilimaal
juhendaja Monika Liiv
N 17.00-19.00 Käsitöökeskus Nurmesalu 9
Rendžu ja kabe
juhendaja Ants Soosõrv
T 17.00-18.30 ruum 213
Pikapäevaring
juhendajad Hellen Floren, Loreida Veskioja
Kristi Saarpuu
E, T, K, N 12.00-15.00 ruum 117
R
12.00-15.00 ruum 111
Fotoring
juhendaja Lembit Michelson
T 18.00-19.30 alates 5. oktoobrist
Meisterdamine
juhendaja Valmar Kaur
N 15.15-16.45 ruum 120
Algklasside ujumine
juhendaja Enla Odamus
E 13.10-13.55 ja14.05-14.50 ujula
T 12.20-13.05 ja 13.00-14.00 ujula

Poiste korvpall
1-2 klass
juhendaja Valdo Pilve tel. 5157808
K, R 14.10-15.30 võimla
Poiste korvpall
3-4 klass
juhendaja Kristo Kokk tel. 5299158
E 15.15-16.30 võimla
K 14.10-15.30 võimla
Poiste korvpall
9-12 klass
juhendaja Heiti Lumiste
T 16.30-18.00 võimla
N 15.00-16.30 võimla
Jalgpall juhendaja V. Toomast tel. 5050194
alates 4. klassist E, K, R 16.00 staadion
2-3 klass
E, K, R 17.30 staadion
kuni septembri lõpuni
Poks
juhendaja M. Šternfeld tel. 5275064
E-R 18.00 maneež
Kergejõustik
juhendaja Triin Maller tel. 5123644
E 17.45 ja 18.45 ujula
T 16.30 staadionil või maneežis
N 16.30-18.00 võimla
Hoki
juhendaja Erki Pajundi
T 18.00-19.00 võimla.
Tennis
juhendaja Ülo Vatsk tel. 5064161
K 17.00-18.00
R 16.00-19.00 L 8.00-13.00
P 15.00-21.00 võimla
Karate
juhendaja Rene Toome tel. 55619155
T, N 18.00-19.00 võimla rõdu
Jõusaali treening juhendaja Risto Ojapõld
tel. 5041888
K 19.00 jõusaal

Saue Gümnaasiumi I basseinitriatlon toimus
10. septembril Saue Gümnaasiumis.
Esimene ala, ujumine, toimus Saue ujulas. Pool tundi peale ujumist starditi rattadistantsile, millele järgnes jooksudistants. Aukülaliseks oli meie
olümpialane triatleet Marko Albert, kes aitas võistlust läbi viia ja autasustas parimaid, andis autogramme. Osales 52 võistlejat erinevates vanuseklassides.
1995/96 tüdrukud
I Kristin Peterson (välisvõistleja)

I Mariliis Odamus
II Eva Martina Põder
III Mari-Liis Oberg

1993/94 tüdrukud
I Iiri Freivald
II Mari Liis Viisimaa

III Birgit-Helis Heinsalu
1991/92 tüdrukud
I Laura Soosalu
II Merke Pilve
III Raili Kaasik
1987/88 tüdrukud
I Carmen Kressa (välisvõistleja)
I Kairit Raudsepp
1995/96 poisid
I Ranon Kriisa
II Henri Richard Talgre

Võrkpall
juhendaja Riina Simanson tel. 56288169
E 15.15 –16,30 algajad
E 17.15—19.00 edasijõudnud (kuni okt. )
N 18.00-19.30 võimla
TÄISKASVANUTELE:
Saue Kägara naisrühm
juhendaja Elena Kalbus tel. 51944767
E ja K 20.00 kooli saal
Saue Naiskoor
juhendaja Katrin Järvlepp tel. 56685543
E 18.00 koolis ruum 213
Saue Simmajad segarühm
juhendaja Piret Kunts tel.5155097
T, N 20.00 lasteaia saal
alates 30. septembrist
Saue Simmajad naisrühm
juhendaja Piret Kunts
T, N 19.00 lasteaia saal
alates 30. septembrist
Saue Kägara kapell
juhendaja Harald Matvei tel. 56568908
K 18.00 lasteaia saal
Country-line dance
juhendaja Kaie Seger tel. 5179066
algajatele
P 18.00 kooli aula
Lilleseade-taimedisain
juhendaja Made Kaares tel. 56212391
alates 4. oktoobrist esmaspäeviti kell 18.30
ruumis 407
Psühholoogiakursus
juhendaja Tiina Arandi
Teisipäeviti raamatukogus kell 18.30 alates
5. oktoobrist. Vajalik eelregistreerimine!
Bridžiklubi
esimene kokkusaamine 5. oktoobril kell 19.00
ruumis 124
Saue Huvikeskus tel. 6595 009, 52 34 339
Saue koolimajas ruum 124
III Martin Vist
III Kristjan Pints
1993/94 poisid
I Mikk Kalamees
II Robin Metsva
III Karl-Kaur Kaseorg
1991/92 poisid
I Hannes Allikvee
II Jaan Puidet (välisvõistleja)
II Erik Pirn
III Märten Matsu

1989/90 poisid
I Karel Israel
II Roland Tammela
III Sander Kahk
1987/88 poisid
I Rudi Reinkorp (välisvõitleja)

II Fred Joa
III Marek Mäekala
13.a. poisid
I Hannes Allikvee
II Erik Pirn
III Allan Merela
14.a. poisid
I Martin Tammar
II Joonas Jürgen Murula
III Margus Reimann
15.a. poisid
I Laur Peedu
II Roland Tammela
III Kaspar Velberg
16. poisid
I Rivo Talvis
II Kristjan Suurjärv
III Sander Arukaevu
17.a. poisid
I Lauri Kadakas
II Siim Palumets

19-29.a. mehed
I Jaanus Gross
II Marko Pikkar
III Erki Liiv
30-39.a. mehed
I Erko Õunapuu
II Aimer Peensalu
III Martin Eerme
40-49.a. mehed
I Jaanus Tõnisson
II Henn Põlluaas
50-59.a. mehed
I Kuno Tormer
II Aarne Kell
III Kalju Musthallik
60-69.a. mehed
I Tõnu Odamus
II Riho Kilp
70-79.a. mehed
I Ants Vikerpuur

Saue ööjooksu tulemused
4.a. tüdrukud
I Mailis Rästas
II Brigitta Toomingas
5.a. tüdrukud
I Greete Hendrimaa
6.a. tüdrukud
I Angela Siiman
7.a. tüdrukud
I Kairi Treimann
8.a. tüdrukud
I Kristin Peterson
II Mari-Liis Oberg
III Helena-Stiina Rekand
9.a. tüdrukud
I Age Ermos
II Karin Nappus
III Annaliisa Kalamees
10.a. tüdrukud
I Mirell Evartov
II Iiri Freivald
III Laura-Liis Sisask

11.a. tüdrukud
I Sirli Salumäe
II Gerda Joa
III Merilin Mäeveer
12.a. tüdrukud
I Laura Soosalu
II Iti-Lee Neuhaus
III Meidi Pihotalo
13.a. tüdrukud
I Elen Maasikmets
II Grete Laane
III Silvia Kinger
14.a. tüdrukud
I Heidi Kaur
16.a. tüdrukud
I Rebecca Vaiksalu
II Krista Tõnisson
III Siiri Läänemets
17.a. tüdrukud
I Pille Koppel
II Teele Uustani

19-29.a. naised
I Sirli Jaska
II Terje Toomingas
III Carolin Vaiksalu
30-39.a. naised
I Terje Odamus
II Sirje Peterson
III Epp Kalamees
40-49.a. naised
I Malle Liiv
II Urve Prints
III Mare Tõnisson
50-59.a. naised
I Helve Rekand
II Leida Madalik
III Marianne Nõmmsalu
60-69.a. naised
I Mare Kask
6.a. poisid
I Patrick Kummer
II Robert Ladva

III Rudolf Põldma
7.a. poisid
I Henrik Kummer
8.a. poisid
I Ranon Kriisa
II Joonas Tomingas
III Andreas Aadli
9.a. poisid
I Jakob Jugala
II Raido Rüütli
III Kristjan Anton
10.a. poisid
I Kert Paidre
II Kristjan Tuul
III Karmo Karner
11.a. poisid
I Märten Matsu
II Alex Arro
III Mikk Kalamees
12.a. poisid
I Jaan Puidet
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SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Oktoober 2004
Huviringid
Esmaspäev 7.00
10.00
14.00
20.00
Teisipäev 9 – 14

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

14.00
18.30
Kolmapäev 9.30
11.15-13.15
17.00
18.00
Neljapäev 7.00
9.30-11.30
15.00
20.00
Reede
9.30
12.00
13 – 15
Üritused
1.okt.
11.00
4.- 7. okt.
8. okt.
10. okt.
13. okt.
15. okt.

9 – 17
9 – 16
14.00
15.00
17.00

20. okt.

14.00

Võimlemine + ujumine
E. Odamus
Naisansambel Rukkilill
H. Matvei
Soome keel
S. Mägi
Võimlemine keskealistele
L. Ainsalu
Erivajadustega inimeste
igapäevaelu toetamine
U. Seermaa
Inglise keel
J. Tepandi
Kaalujälgijad
V. Tein
Võimlemine (puuetega inimesed)
E. Kalbus
Igapäevaelu toetamine
U. Seermaa
Käsitööklubi (kuu 1. K, Koondise 9-1)
Tantsurühm Vokiratas
E. Kalbus
Võimlemine + ujumine
E. Odamus
Jututuba
Saksa keel
J. Tepandi
Võimlemine keskealistele
L. Ainsalu
Võimlemine (puuetega inimesed)
E. Kalbus
Rasedate võimlemine (alates 8.okt) R. Korts
Igapäevaelu toetamine
U. Seermaa
Sügisene jalutuskäik looduses
HEATEGEVUSNÄDAL
Kasutatud asjade vastuvõtt
Kasutatud asjade jagamine
Videviku sügiskontserdi ühiskülastus
Vabadusvõitlejate koosolek
Sügispidu KULDSED LEHED
Esinevad Heli Vahing, Eve Randkivi jt.
Loeng Maitsetaimed ravimtaimedena.
Dr S.Mänd
Invaühingu koosolek

22. okt.
11.00
27. okt
11 – 13
Krenholmi toodete müük
29. okt.
16.00 Seltsing Tammetõru

Müüa 3-toal.korter Tule 5,
Saue, 5/5, heas korras 67
m2: toad, köök, vannituba,
WC, saun eraldi, osaliselt
sisustusega, tel., garaaži
võimalus, hind 670 000 kr.,
tel.5568 2068

Tänuavaldus
Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
B-kategooria
AUTOJUHIKURSUSED
algusega 29. september 2004.
a kell 18.00
Info telef. 50 27 993

AS SAMI võtab tööle:
- lukksepp-puurija
- masinate koostaja
- majandustöötaja (sobiv
pensionärile)
Saue, Tule 20
Tel: 670 9040

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

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

www.treening.ee

Tahaksin avaldada tänu Saue
ujula töötajatele. Olen sage
ujula külastaja. Kaotasin oma
kuldkõrvarõnga ja ei lootnud
seda enam leida, aga minu
üllatus oli suur, kui teatati, et
on leitud minu kõrvarõngas.
Tänan südamest Terjet ja kõiki ujula töötajaid - tublid ja ausad inimesed.
Lugupidamisega,
Asta Eitspuu,
pensionär

Rasedate
võimlemine Sauel
alates 8. oktoobrist
igal reedel kell 12.00
Saue Päevakeskuses.
Info tel. 56621700 Reet

Tähelepanu
Karateklubi Kimura
Shukokai
alustab hooaega!
Kutsume kõiki karatehuvilisi
poisse ja tüdrukuid trenni!
Trennid toimuvad Saue
Gümnaasiumi spordisaali
rõdul teisipäeviti ja
neljapäeviti 18.00 – 19.00.
Ootame huvilisi alates 1.
klassist.
Lisainfot saab ka kodulehelt
www.shukokai.ee.

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

