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Eesti Vabariigi 87. iseseisvuspäev Sauel
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks toimus 23. veebruaril
kogu linnarahvale suunatud
kontsert-aktus, kus päevakohase ettekandega esines linnavolikogu esimees Rafael Amos.
Abilinnapea Mati Uuesoo andis üle linna tänukirjad ning
kontsertosas esinesid Revalia
meeskoori kammerkoosseis
ja Saue poistekoor. Pidulikul
kontsert-aktusel osalesid ka
meie läti sõbrad Vangaži linnapea Vilmars Lucans ja sealse lasteaia juhataja Sandra
Zvirbule.
24. veebruaril oli tähtpäevapuhune jumalateenistus Saue
kirikus. Jumalateenistuse eel
asetasid volikogu esimees ja
abilinnapea Vello Toomik pärja Eesti vabaduse eest võidelnute mälestusmärgile, au andis Kaitseliidu Saue kompanii,
kes eelnevalt oli osalenud iseseisvuspäeva paraadil Tallinnas ning tegi piduliku jalutuskäigu ka kodulinnas.
Iseseisvuspäeva kontsert-aktusel 23. veebruari õhtul oli koo-

Meenutamaks Eesti vabaduse eest võidelnuid, asetasid 24. veebruaril kiriku juures asuvale
mälestusmärgile linna poolt pärja volikogu esimees Rafael Amos (paremal) ja abilinnapea
Vello Toomik (vasakul). Au andis Kaitseliidu Saue kompanii.

liaula pilgeni täis. Linnarahvas
tahtis oma riigi sünnipäeva pidulikult tähistada ning tundis
huvi linnas toimuva vastu. Volikogu esimees Rafael Amos rääkis
rohkete kirjanduslike näidetega
pidupäevakõnes ajast ning sellest kuidas eestlased, Eesti riik ja
Saue linn on aja keerises hakka-

Külalised sõpruslinnast Vangažist tutvusid ka meie vastvalminud lasteaia uue kompleksiga ning käisid päevakeskuses.
Läti sõbrad kinkisid lasteaiale armsad kaisuloomad – lambatalle ja valge kassi, öeldes, et kass toob õnne majja.
Vasakult: Vangaži linnapea Vilmars Lucans, Vangaži lasteaia
juhataja Sandra Zvirbule ja Saue lasteaia juhataja Anne Teetamm.

ma saanud. „Näib, et üsna hästi,
igatahes pole keegi teda veel
päris ära õginud ega hävitanud,”
ütles linnajuht Eesti kohta.
„Me oleme olnud põhjalas ning meie kombed ja filosoofia kuuluvad euroopalikusse põhjalasse. Kummatigi ei ole
ka vana maailm enam see kultuuriline, vaimne ja humaanne
oikumeen, kust eeskuju ammutada. Meie siht peab olema jääda
iseendiks, kasvatada oma lapsi meile arusaadavate väärtushinnangute järgi ning kujundada nende tulevik isamaaliseks
ja emakeelseks,” lausus volikogu esimees.
Saue linnast rääkides ütles ta,
et linn on aastatega eneseteadvust kogunud, linnaelanikke arv
ja eelarvemaht stabiilselt kasvanud. Need tendentsid annavad
linnale kindluse tulevikuks. Samas hoolitseb linnavõim jätkuvalt inimestele võimalikult paremate elutingimuste loomise,
nende sotsiaalse turvalisuse ta-

gamise ja hariduse kindlustamise eest. Selle tulemusena jääb
Saue linn loodetavasti ka tulevikus eeskuju andvaks omavalitsuseks Eestis, ütles Rafael Amos
oma pidupäevakõne lõpuosas.
Revalia imelised laulumehed
Konsert-aktuse muusikalise poole eest hoolitsesid Revalia
meeskoori kammerkoosseis Hirvo Surva juhatusel ja Saue poistekoor. Mehed laulsid peamiselt
eesti autorite koorilauluparemikku kuuluvaid lugusid. Meeste laul lõi tõeliselt piduliku meeleolu. Kui suured mehed koos
poistekooriga ühislaulu tegid ja
koolilava äärest ääreni tublisid
laulumehi täis oli, tekkis väikese laulupeo tunne – nii palju oli
ilusat muusikat, nii puhtad olid
inimeste tunded nii paljude silmist helkis rõõm!
Õhtu lõppes ühise maiustamisega pidupäevakringli juures, muusikat tegi kapell „Saue
kägara”.
Olav Kruus
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Küpsised terviseks!
Noorteühendus MTÜ Rokkijad on tulnud avalikkuse ette
senisest innovaatilisema ideega narkopreventsiooni ning
HIV/AIDS ohtude teavituse
vallas. 30. märtsil leiab Saue
Gümnaasiumis aset ennetusliku suunitlusega noorteprojekt „Küpsised terviseks!“
Üritus on kõigile tasuta! Alljärgnev intervjuu on tehtud
projekti eestvedajaga Venno
Loosaarega.

Mis, kus ja kellele? Põhierinevus võiks olla see, et kuivade
ettekannete asemel on ürituse
ülesehitus meelelahutuslik-informatiivne. See tähendab, et
loengud vahelduvad viktoriini-

dega ning lapsed saavad eelneva
loenguga saadud teadmisi kohe
sel moel kasutada. Lisanduvad mängud, ansambel ja disko. Noorel peaks jääma üritusest selline elamus, et ta sooviks
sarnasele ettevõtmisele uuesti
tagasi tulla. Seega – läbi meelelahutuse tõsiste asjadeni!
Projekt ongi mõeldud üleEestilisena. Esialgu plaanis 15
kooli. Tallinna koolide kõrval
veel Tartu, Narva, Jõhvi, Rakvere ja Saue koolid. Sihtrühm on
põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Aga ka õpetajad.
Millist sõnumit kannab
„Küpsised terviseks!” noorte jaoks?
Elu on lahe ka ilma abistavate aineteta. VAADAKE MEID!

Tegemist on üle-Eestilise
projektiga. Kuidas on seni teistes koolides vastuvõtt olnud?
Vastuvõtt on olnud hea.
Need, kes on üritusel osalenud, pole kurtnud. Kutsutakse tagasi.
Mida huvitavat veel noortele pakutakse?
Põhimõtteliselt toimub erinevate narko- ja AIDSi teemaliste müütide kummutamine. Aga see kõik on mänguline.
Tutvustatakse narkokoera tööd,
viktoriinid, auhinnad, ansambel
jne. Lapsed täidavad ankeedi,
kus annavad oma nägemuse temaatilistes küsimustes ning täitjate vahel loositakse välja arvuti.
Pakutakse küpsiseid.
Millest tekkis selline idee?
Idee sai alguse suhtlemisest
noortega. Noorte jutte kuulates ja ajakirjanduses kirjutatuga
võrreldes tekkis mõte, et miski
on mäda. Tundus, et asi on ikka
palju kordi hullem, kui inimestele teada antakse. Kuna meie
ansambel COOKIES koosneb
tervislikest eluviisidest lugupidavatest inimestest, siis tuli-

gi mõte seda propageerima hakata.
Kuidas hindad Eesti noorte sellealast teadlikkust?
See on erinev. Enamalt jaolt
siiski teatakse. Aga on ka eksiarvamusi ja müüte. Mõned ei tea
mis vahe on AIDSil ja HIVil.
Osad on veendunud kanepi
ohutuses jne.
Mida tahaksid öelda lastevanematele, kes soovivad,
et nende lapsed oleksid teadlikumad?
Tundke huvi laste tegemiste vastu, kiitke neid ja julgustage osa võtma erinevatest huvialaringidest. Aidake lapsel leida
endale hobi või tegevus, mis
täidaks nende tähelepanuvajaduse. Nii, et nad ei peaks minema seda kusagilt kampadest
otsima.
Vt ka: www.rokkijad.ee
Rainer Sternfeld
Saue Linnavolikogu
kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimees

Kohtumine sotsiaaltöötajatega
Saue Füüsilise Puudega Inimeste Ühingu avatud koosolek toimus Saue Päevakeskuses 4. märtsil. Koosolekul
osalejate küsimustele vastasid
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon ja sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas.
Kogunenud said uudisteavet, et puude raskusastme taotlemine läheb tulevikus perearsti
töövaldkonnast pensioniametile. Alates 1. aprillist hakkab
puudega inimeste hooldajatele toetust maksma linnavalitsus. Hambaravi-, hambaproteeside ja ravimite hüvitamiseks
pöörduda haigekassa poole.
Kui Teie pension ületab 3000
krooni, tuleb pensioniameti-

le esitada avaldus tulumaksust
vabastamise kohta jne.
Nii puuetega inimeste kui
pensionäride alaline probleem
on rahaga toimetulek. Elu kallineb. Eluks vajalike kulutuste
kompenseerimiseks tuleb linna
sotsiaalabispetsialistile esitada
avaldus koos kulutusi tõendavate dokumentidega. Kuulajatelt
tuli palju küsimusi tervishoiu ja
arstiabi kohta, ravimite kallis
hind ja eriarsti juurde pääsemine on paljudele probleem.
Koosolekul kurdeti talviste libedate teede ja küttekulude
tõusu pärast. Eakad inimesed
soovivad, et Saue Kaubakeskuse ette pandaks istepink ja raudteejaama bussipeatuse juurde

rajataks äärekiviga kõrgendus,
et oleks kergem liinibussi astuda. Invaautode jaoks puuduvad linna parklates vertikaalse märgistusega kohad, samuti
pole liikumispuudega inimesel
oma kodu ees alati võimalik
trepini sõita, kuna kõik kohad
on teiste autode poolt hõivatud.
Selle probleemi saab lahendada kokkuleppel linnavalitsuse ja
territooriumi valdajaga.
Eraldi käsitleti Saue sauna olukorda, mis ei rahulda.
Amortiseerunud saun on eraomanduses. Linn kompenseerib lepingu alusel pensionäride
ja puuetega inimeste odavama
või tasuta saunateenuse. Paraku ei ole saunakasutajad rahul

meeste saunaga, sest osa saunalisi suitsetavad Häirib ka õllejoomine ja sellega kaasnev seltskondlik lärm sauna ruumides.
Ruumikitsikuses ja viletsa ventilatsiooniga on selline olukord
lausa väljakannatamatu.
Koosolekul said paljud oma
isiklikele küsimustele vastuse.
Kohtumiselt jäi kõlama soovitus: pöörduge julgelt oma
muredega linnavalitsuse poole, teie probleemi lahendamiseks on seal pädevad ametnikud. Soovitav on linnavalitsuse
poole pöörduda kirjalikult, sellisel juhul on ametnikel lihtsam
probleeme võimalikult hästi lahendada.
Saue Sõna
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Beebiballil tervitati kaheksat uut
ilmakodanikku
4. märtsil oli lasteaias taas
beebiball – linn tervitas oma
vastseid kodanikke. Isadeemadega oli kutsutud üheksa
last, kes sündinud 2004. aasta
lõpus ja selle aasta alul. Ballile
sai tulla kaheksa last.
Kui eelmisel beebiballil oli
rohkem tüdrukuid, siis seekord
valitsesid poisid – 6/3. Ühes peres olid vahepealsel ajal sündinud ka kaksikud. Mõni selle
aasta laps ootab juba järgmise
beebiballi aega.
2005. aastal on Sauel sündinud kaheksa uut ilmakodanikku ja nende vanemad on linnalt
saanud uuest aastast tõstetud
sünnitoetust – 6000 krooni.
Möödunud aasta samaks ajaks
oli Sauel sündinud kuus last
ning eelmisel aastal sündis linnas rekordiline arv lapsi – 64.
Kas selle aasta lõpuks on oodata
uut rekordit?
Seekordsel beebiballil tervitas lapsi ja vanemaid linnavolikogu esimees Rafael Amos,
kes soovitas lapsevanemail oma
võsukeste arengut huviga jälgida ning sellest rõõmu tunda.
Amos nentis, et sündivus Sauel

Foto: Beebiballi ühispildile jäid meie linna kõige väiksemad ilmakodanikud sellises järjekorras. Emade süles istuvad vasakult paremale: Konstantin Petske, Laurit Kurm, Sten Daaniel
Sepp, Karl-Marti Kõivoste, Andreas Kaevats, kaksikud Emili Eermann (vanaema süles) ja
Eliise Eermann, Rasmus Kuuse. Tagareas seisavad laste isad ja linnavolikogu esimees
Rafael Amos (keskel).

on suurenenud ja see on linnale
hea märk. Linn rõõmustab suureneva lastepere üle, seda enam,
et nüüd on väikestel ilmakodanikel kasutada uus ja hästi ruumikas lasteaed.
Beebid said linnalt kingiks

sooja vankriteki ning raamatu
„Esimesed eluaastad”. Vankritekk on kohalik käsitöö – meie
oma Päevakeskuse käsitöönaiste tehtud.
Lapsi ja nende vanemaid
tervitas ka lasteaia juhataja

Anne Teetamm, kes ütles, et
laste arengut silmas pidades on
lasteaia töö kui isiksusele vundamendi rajamine ja nad loodavad sellega hästi toime tulla.
Olav Kruus

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
eraldas toetusi spordiühigutele,
arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 10.istung toimus 2. märtsil 2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 62.
2. Saue Linnavalitsuse 10.05.2002.a korralduse nr 69 muutmine.
Korralduse „Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste ruumide üürihindade kehtestamine” p 1 täiendati alapunktiga 1.1.5
„koolimaja ruumides ööbimise eest 15 krooni inimese kohta
ööpäevas”.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 63.
3. Erandkorras sõidusoodustuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 64.
4. Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 65.
5. Spordiühingutele raha eraldamine.

Otsustati eraldada toetust:
* Spordiklubile THK-88 1 800.- krooni tööks Saue laste treeninggrupiga I kvartalis;
* Kergejõustikuklubile „Tipp“ 3 600.- krooni tööks Saue laste
treeninggruppidega I kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 66.
6. Koolitoetuse maksmise kord.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
7. Tule 3-59/60 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati ehitise rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 67.
8. Info.
Keskkonnaprojekti „Jäätmed-tarbimise pahupool” tutvustus.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Trikiratturid näitasid oma oskusi
Eelmises Saue Sõnas oli juttu lumelinna ehitusest. Paralleelselt
valgete skulptuuride kerkimisega
toimus samal päeval ka teine üritus – Saue BMX Snow Jam, ehk
maakeeli trikiratturite hüppevõistlus. Kohale olid tulnud noored erinevatest Eesti paikadest, et
oma rattavalitsemise oskused ka
talvel proovile panna. Intervjueerisin ettevõtmise peaorganisaatorit Alan Silmanni.
Kas Eestis on sarnast üritust varem korraldatud? Mis
Sind selleks inspireeris?
Ratastele lumest hüpekaid
on varem küll ehitatud (eelmine talv lauluväljakul), aga võistlust varem ei ole tehtud. Idee
iseenesest oli olemas juba eelmisel talvel, kuid jäime natuke
hiljaks. Nüüd õnnestus see ellu
viia. Eks sellest tuligi see idee ja
palju aitas kaasa ka ratturite elav
huvi ürituse vastu.
Kui palju oli osavõtjaid ja
mis eesmärki see üritus teenis?
Osavõtjaid oli umbes 20.
Eesmärgiks oli kindlasti tõestada, et ka talvel on võimalik rattaga hüpata ja trikke teha. Samuti näidata inimestele, millega
tegelevad tänapäeva noored ja
milleks on nad suutelised!
Mis köidab Sind talvise
BMX-i juures kõige enam?

Kindlasti see, et on natukene teistmoodi. Eelkõige midagi
uut ja huvitavat!
Kuidas üritusega rahule jäid?
Üritus õnnestus suhteliselt
hästi, kuigi oli ka mõni ootamatu asi, aga eks nii juhtub iga
uue ettevõtmisega. Nii et tulevikus oleme targemad ja oskame mõningaid asju paremini
ette näha.
Mida annab BMX-i harrastamine ühele aktiivsele

noorele?
Võimaluse ennast välja elada positiivsel moel! BMX on
midagi enamat kui lihtsalt rattaga sõitmine, mõned ütlevad,
et see on lausa elustiil.
BMX ja sarnaste ekstreemspordialade kultuur Eestis areneb jõudsasti ja nii ka
Sauel. Kui palju on Sinu hinnangul noori meie linnas, kes
seda harrastavad?
Ekstreemspordi harrastajaid on Sauel üle 50 ja neid tu-

leb kogu aeg juurde. Väga populaarne on ka rulaga sõitmine,
neid on umbes kolmkümmend.
Kahjuks puudub Sauel korralik
bmx ja rula väljak (skatepark),
kus noored saaksid sisukalt
aega veeta. Loodan, et Saue linn
ja ettevõtted märkavad, millega tegelevad noored sauelased
ja millest nad tõsiselt puudust
tunnevad.
Mida sooviksid öelda neile Saue noortele, kes on mõelnud BMX-iga alustamise peale, kuid pole seda veel teinud?
Soovitan kõigil alustada
trikiratastega tegelemist, mida
nooremalt seda parem. Sellel
alal on lõputu hulk eri variatsioonidega trikke, nii et harjutamist jagub väga pikaks ajaks.
Samas – kui oskused kasvavad
ja trikid hakkavad õnnestuma,
siis on võimalik ka võistlustel
osaleda, reisida ja tutvuda uute
huvitavate inimestega.
Tahan tänada kõiki võistlejaid, abistajaid. Kõige suuremad
tänud AS Samile ja Hawaii Expressile, kes aitasid võistluse edukalt läbi viia.
Rainer Sternfeld
Saue Linnavolikogu
kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimees

Bowlingu kolmikkohtumine
Juba küünlakuul kohtusid
bowlinguraja ääres Saue linna
ettevõtjad, linnavalitsus ning
lionsid. Esmakordselt mängiti
välja kolmikkohtumise karikas.
Mängiti kaks mänguvooru. Esimese mängu järel võtsid
juhtohjad enda kätte lionsid.
Juba esimese mängu keskel tundus, et nemad on teisest mänguklassist ning teised võistkonnad
võivad omavahel pisemad karikad jagada. Teisel kohal olid ettevõtjad mõnekümne punktise
eduga linnavalitsuse ees.

Algas teine mäng. Taas alustasid edukalt lionsid. Tundus,
et tulebki tavaline mänguõhtu,
kus tulemused juba ette teada.
Esimese ootamatusena läksid
linnavalitsuse rajal tehnilised
seadmed rivist välja ning ainukeseks võimaluseks pakkusid saaliadministraatorid jätkamist teisel rajal. Linnavalitsusel
oli teine mäng läinud päris edukalt ning oldi juba poole peal.
Kuid juhtus veel teinegi ootamatus – teise mängu pooleliolev seis kustutati administraa-

tori poolt ära.
See oli õhtu raskeim moment, sest ei saanud ju kolmikkohtumine tehnilistel põhjustel
luhtuda. Õnneks olid teada esimese mängu üksiktulemused
ning linnavalitsuse võitkonnaliikmete tempokas mängukiirus andis võimaluse vaid ühe
minutiga ajalimiiti mahtudes
teine mäng ära teha. Punktide
kokkulugemisel selgus, et teine
mäng tuli kõige paremini välja
linnavalitsusel.
Lõpptulemusena võitsid kol-

mikkohtumise Saue Lions’i
esindus summaga 1087. Teise koha sai Saue Linnavalitsuse võistkond punktidega
1053. Kolmandale kohale tulid
Saue Ettevõtjate Liidu esindajad, punktisummaga 1020. Individuaalselt oli edukaim Jaan
Kalbus 270 punktiga.
Osalejatele sai osaks mängurõõm, mälestuseks jagati väikesed meened ning võitjatele karikad.
Jaanus Gross
linnavalitsuse võistkonna liige

UUDISED

5

Saue Gümnaasium
Harjumaa
karikavõitja
suusatamises
Jaanuari lõpus toimusid Aegviidus Harju koolidevahelised
teatesuusatamise võistlused.
Saue Gümnaasiumi suusatajad alustasid 2005. aasta koolidevahelise kompleksarvestuse esimest võistlust edukalt,
võites karika Kuusalu ja Kiili kooli ees.
Vaatamata võistluse-eelsele
lumevaesusele Sauel, õnnestus
komplekteerida kõik kaheksa
teatevõistkonda. Medalivõitjad
olid: Mikk Kalamees, Simo Andre Kadastu, Markko Moisar,
Andreas Jõgiste, Karin Nappus,
Janika, Keerdoja, Evely Randma, Eva Martina Põder, Laur
Uusmägi, Edgar Lavretsov, Erik
Pirn,Rauno Neehaus, Kristin
Põld, Mona-Daniela Lambin,
Iti Lee Neehaus, Laura Soosalu,
Janar Pajo, Lauri Malsroos, Veiko Pilve, Ott Kohari.
Karikavõitu aitasid eduka
võistlusraja läbimisega kindlustada Margus Sikk, Roland
Tammela, Marko Nikitin, Karel
Israel, Carolin Kressa, Marian
Jürisalu, Heidi Kaur, Alice
Merila-Matsi, Kristina Pärtel,
Marju ALber, Ksenja Liss, Liina Randva.
Kehalise kasvatuse õpetajad tänavad kõiki võistlejaid ja

nende toetajaid abi eest võidu saavutamisel. Esimene alavõit uusatamises on stiimuliks
edukaks osalemiseks järgneval
seitsmel kompleksalal.
Eelmisel aastal jäi Saue
Gümnaasium koolidevahelises
kompleksarvestuses Kuusalu
järel 2 punktiga teiseks, edestades omakorda 17 punktiga Kiili kooli.
Esimesed E-vanuseklasside rahvastepallivõistlused toimusid Keilas ja Haapsalus, kus
meie võistkonnad näitasid head
mänguoskust. Esile tuleb tõsta
poeglaste võistkond koosseisus:
Clen Cristo Rebane, Ago Henry
Altjõe, Andris Pajula, Ken Tulp,
Raido Rüütli, Kaspar Treiman,
Ranon Kriisa, Martin Vist,
Romet Laanjärv, Artur Sapura
ja tütarlaste võistkonda koosseisus: Polina Piskoppel, Ave Rohtla, Eva Martina Põder, Annaliise
Kalamees, Karin Nappus, Anett
omson, Elis Piirsalu.
Tänan kehalise kasvatuse õpetajat Valdo Pilvet heade
võistkondade võistlusteks ettevalmistamise eest.
Enla Odamus
kehalise kasvatuse õpetaja

Saue linn
maatalimängudel
Põlvas 4.-6. märtsini toimunud kümnendatel maatalimängudel saavutas Saue linnade üldarvestuses osalenud
22 linna seas 12. koha.
Meie linna kabevõistkond
ja meeste korvpallivõistkond
jagasid mõlemad 7.-8. kohta
ning suusatajad tulid 10. kohale.
Suusatamise individuaal-

distantsidel olid parimad tulemused Tõnu Odamuse teine
koht meesveteranide II vanusegrupis ja Terje Odamuse 8.
koht naisveteranide I vanusegrupis.
Linnade üldarvestuse võitis Maardu, Kärdla ja Põlva
ees. Maakondadest olid esimesed kolm Tartumaa, Harjumaa ning Lääne – Virumaa.
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LÜHIUUDISED
Linna vimpel Ameerika katusel

Saue matkaja ja mägironija Toomas Holmberg viis linna linna vimpli Ameerika katusele,
osaledes Eesti alpinistide seitsmeliikmelise grupiga Aconcagua nimelise mäetipu vallutamisel. Argentiinas asuv mägi on kõige kõrgem Ameerika
mandri tipp.
Nüüdseks on ekspeditsioon edukalt lõppenud
ning kõik matkajad õnnelikult Eestisse jõudnud.
Kaks grupi liiget tõusid ka Aconcagua tippu. Kuigi Toomas Holmberg pidi üldise kurnatuse tõttu
tipuüritusest loobuma, näitas ta meie linna tunnusmärki Andide tuultele üle 5000 meetri kõrgusel aklimatiseerumislaagris. Vt. ka: www.delfi.ee/
news/adventure/aconcagua/

Saue kunstniku näitus Keilas

Saue harrastuskunstniku Ruth Alevi näitus oli kolm nädalat vaadata Keila Sotsiaalkeskuses.
1960. aastal Paides sündinud kunstnik ütleb ise, et kunstis on ta iseõppija ning eeskujudeks Raivo Järvi, Jüri Arrak ja Paul Gauguin. Esimene
näitus oli tal 2000. aastal Saue Päevakeskuses.
„Noorena tegelesin ka õmblemisega, aga jõudsin välja kujutavasse
kunsti. Peale guašimaali ja graafilise pildi teen piltpostkaarte ja loodusfotosid. Mul on isa ja ema, armas tütar ja koduloomaaed: koer, kõuts, kass ja
kodurott – armastan kõiki neid väga! Luuletan ja kirjutan lugusid,” sõnab
Ruth Alev enda kohta.

Kodu-uurijad linna tutvustamisest
22. veebruaril kohtusid Saue Kodu-Uurimise Seltsingu esindajad linnavolikogu esimehe Rafael Amosega.
Arutati võimalust kasutada kodu-uurijate poolt tehtut ning nende
teadmisi linna arengus. Kodu-uurijad olid huvitatud Saue muuseumi rajamisest ning pidasid vajalikuks linna tutvustava reklaamtrükise või raamatu väljaandmist, millele ajaloolise osa saaksid koostada seltsingu liikmed.
Räägiti ka Saue jaamahoone saatusest.

Sauelastele presidendi autasu

23. veebruaril andis Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark 52-le Harju maakonna inimesele Vabariigi Presidendi poolt annetatud riiklikud teenetemärgid. Teiste hulgas said Kotkaristi V klassi teenetemärgid ka kaks
Saue kodanikku – vabadusvõitleja Artur Sild ning politseiametnik Heete
Simm.

Omaalgatusprojektide toetused

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlike projektide kevadvooru
taotluste esitamise tähtajaks on 1. aprill 2005.
Programmi eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Taotlusi programmist toetuse saamiseks võivad esitada mittetulundusühingud, seltsingud ja
sihtasutused, mille liikmeteks või asutajateks on füüsilised isikud.
Infopäev taotlejatele – 16. märtsil kl 11.00 Rahvusraamatukogus.

Hakatakse koostama kultuuri ja spordi
arengukava

18.-19. märtsil toimub Karepal tööseminar Saue linna kultuuri ja spordi arengukava koostamiseks. Seminaril osalevad Saue linnas tegutsevate mittetulundusühingute esindajad, linna volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmed, valdkonnaga tegelevad linnavalitsuse ametnikud ning
munitsipaalasutuste juhid. Eesmärgiks on anda objektiivne hinnang linna
praegusele kultuuri- ja spordielule ning leppida kokku arengukava põhipunktides.

Saue Sõna

SPORT
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Saue 2005. aasta lahtiste
ujumismeistrivõistluste
tulemused
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
1.
1.
2.
3.

T 1995-96 25m vabalt
Eva Martina Põder
Cathy Toomast
Swimclub
Karmen Karniol
Kaisa Käosaar
Kaia-Triin Pääsuke*
Karin Nappus*
Anett Tomson*
P 1995-96 25m vabalt
Mihkel Niilus
Ranon Kriisa
Martin Vist
Alan Sälik
Swimclub
Karl-Heinrich Raigo
Swimclub
Reinar Lokk
Swimclub
Cristian Anton
Joonas Praks
Swimclub
Andreas Aadli
Andre Lepson
T 1993-94 50m vabalt
Kaisa Tammiste
Gerda Pak
Swimclub
Mirell Evartov
Elina Niilus
Marilin Viisimaa*
Age Ermos*
P 1993-94 50m vabalt
Kristofer Kõrge
Swimclub
Matsu Marek
Robin Metsva
Swimclub
Reigo Rumm
Robert Roomet
Swimclub
Karl-Kaur Kaseorg
Erki Vellmann
Swimclub
Marko Avarand*
Alvar Salu*
Mikk Kalamees*
N 1955-64 100m vabalt
Lilian Kaasik
M 1955-64 100m vabalt
Konstantin Gaisak
P 1997 ja hiljem 25m vabalt
Allar Aasjõe
Swimclub
Martin Alex Kaseorg
Mark-Emil Talivere

SAUE UJULA

Aadress: Nurmesalu 9 , Saue
Infotelefon: 6 596 669, 52 24 215
AVATUD:
E-R 6.30-22.00
L
9.00-20.00
P
9.00-17.00

22,05
26,69
29,26
32,13
26,08
26,86
30,06
18,70
21,73
22,15
23,87
26,23
27,08
28,12
28,21
29,47
29,67
34,44
38,77
43,64
56,66
1.01,44
1.03,78
34,57
37,01
40,33
42,24
45,52
45,82
49,61
47,23
47,38
47,52
1.19,74
1.25,46
23,25
35,23
54,96

T 1990-92 50m vabalt

1. Kristiina Seklustskaja
2. Raili Kaasik
3. Raili Puolokainen
Swimclub
4. Mari Kareda
P 1990-92 50m vabalt
1. Robert Aas
Swimclub
2. Hannes Seermaa
3. Hannes Allikvee
4. Morten Meresmaa
Swimclub
5. Märten Matsu
6. Andero Ausna
7. Ranno Neuhaus
T 1987-89 100m vabalt
1. Heili Vatsk
2. Sirlet Viilas
Swimclub
3. Carmen Kressa
P 1987-89 100m vabalt
1. Dmitri Pütsepp
Swimclub
2. Rudi Reinkort
Swimclub
3. Mattias Kõrge
Swimclub
4. Taavi Laanemaa
Swimclub
N 1975-86 100m vabalt
1. Tuuli Urgard
2. Terje Toomingas
M 1975-86 100m vabalt
1. Alvar Savolaine
2. Jaan Toomingas
N 1965-74 100m vabalt
1. Ulvi Seermaa
M 1965-74 100m vabalt
1. Kaido Atspol
2. Tiit Trofimov
3. Toomas Kriisa
4. Steve Kümnik
Veteranid N 1945-54 50m vabalt
1. Reet Rebane
Veteranid M 1945-54 50m vabalt
1. Kaido Nilk
Veteranid M 1944 ja varem 50m vabalt
1. Igor Ovtšinnikov
2. Aado Liblikmann
3. Olev Alet

35,23
35,76
38,82
55,19
27,56
33,36
35,56
37,60
38,46
42,18
43,25
1.06,83
1.17,37
1.18,07
1.01,08
1.04,68
1.10,72
1.14,53
1.26,99
1.54,81
1.08,99
1.17,40
1.30,45
1.06,19
1.13,31
1.14,75
1.33,88
41,89
37,15
42,85
52,74
58,91

* ujusid väljaspool võistlust
Võistluse peakohtunik: Timo Hallist

Saue hokimehed!
Saue - Saku sõpruskohtumise eelsed treeningud toimuvad
Linnahalli jäähallis
pühapäevadel 20. ja 27. märtsil kell 18.00.
Info: Harry Pajundi 52 711 69

TEATED
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Kevadisel koolivaheajal
bussiekskursioonid
algklasside õpilastele:
22. märtsil kell 10.00 väljub buss Saue Linnavalitsuse juurest
Tallinna Botaanikaaeda, kus giidi juhendamisel tutvutakse orhideede
väljapanekuga. Tagasi Sauele jõuame orienteeruvalt kella 14-ks. Osalustasu on 20 krooni.
23. märtsil kell 10.00 väljub buss Saue Linnavalitsuse juurest Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi. Giidi juhendamisel tutvutakse relvanäituse ja ajalooliste kostüümidega. Kunstiõpetaja juhendamisel teevad
õpilased kuuldust-nähtust ülestähendusi ja visandeid, kasutades selleks õpetaja poolt kaasavõetud erinevaid vahendeid (pastellid, grafiit,
paber, pliiats).
Tagasi Sauele jõuame orienteeruvalt kella 15-ks.
Osalustasu 10 krooni.
Ekskursioonidest osavõtust teatada hiljemalt 18. märtsiks Saue Huvikeskusesse tel. 6595 009, 52 34 339 või e-mail: sauehuvikeskus@hot.ee
2. aprillil kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis
A. Kivirähk “Orav ja Meri” esitavad E. Nuter ja A. Vaarik
Tantsuks ansambel “Kahur ja roos”
Piletid 50 krooni, pensionäridele 35 krooni saadaval Saue Huvikeskuses
Huvikeskus korraldab 16.-19. sept. 2005 bussireisi polaarjoonele
Rovaniemi.
See on kuulus Lapimaa sügis, kus looduses valitseb kirev värvigamma.
Teekond:
Saue-Tallinn-Kajaani-Rovaniemi-Oulu-Helsingi-TallinnSaue kestvus: 4 päeva
hind 2265 krooni. Hinna sees: bussisõit, reisijuhi teenused, 3 majutust
hommikusöögiga, laevapiletid Tallinn-Helsingi-Tallinn. Huvilistel palun võtta ühendust Sirje Lubergiga tel.6595 009, 52 34 339

Spordiühingud said raha
Saue Linnavalitsuse 9. istungil, 23. veebruaril otsustati
muude küsimuste kõrval eraldada raha kohalikele spordiühingutele. Päevakorra V punktina oli arutusel:
Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
•
Saue Jalgpalliklubile 19 800 krooni noortegruppide
tööks I kvartalis;
•
Saue Poksiklubile 3 600 krooni tööks Saue laste treeninggruppidega I kvartalis;
•
Eesti Maahoki- ja Jääpalliliidule 1000 krooni Janno
Niemi osalemiskulude katteks jääpalli maailmameistrivõistlustest;
•
TOP Ujumisklubile 4 000 krooni Timo Hallisti osalemiskulude katteks ettevalmistuslaagrist Eesti meistrivõistlusteks;
•
Spordiklubile Rullest 4 000 krooni Eva ja Tuuliki Poomi osavõtukulude katteks Euroopa Meistrivõistlustest
Show- ja kujunduisutamises;
•
Spordiklubile THK-88 15 000 krooni jää üüriks I, II,
III kvartalis.
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Kevaduisutamine
Saue Linnavalitsuse toel
TULGE ÕPPIGE UISUTAMA !
Kutsume 3 kuni 10 aastaseid poisse ja tüdrukuid jätkama
uisutama õppimist Tallinna Linnahalli Jäähallis
Pühapäeval 20. märtsil kell 17.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest
Esmaspäeval 21. märtsil kell 16.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest
Teisipäeval 22. märtsil kell 14.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest
Kolmapäeval 23. märtsil kell 16.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest
Neljapäeval 24. märtsil kell 14.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest
Pühapäeval 27. märtsil kell 17.00
Buss väljub: Saue Linnavalitsuse juurest

kell 16.00
kell 15.00
kell 13.00
kell 15.00
kell 13.00
kell 16.00

Buss toob ka uisutamast tagasi.
Väiksematel lastel võiks kaasas olla isa või ema, vanaisa või
vanaema, vanem õde või vend.
Ürituse korraldab Spordiklubi THK-88, kaasa aitab Saue Huvikeskus.
Uisutama aitavad õppida klubi THK-88 treenerid Erki Pajundi,
Andrus Pihlak ja Toivo Viinapuu.
Klubi juhatuse poolt aitab tegevust koordineerida Harry Pajundi
(telefon 52 711 69 või elektronpost: harry@eurokraft.ee ) ja Allan Pihlak
NB! Kohapeal võimalik laenutada uiske (10 .... 20 krooni).

LUGUPEETUD ETTEVÕTJAD!

Ettevõtjad, kes on registreeritud majandustegevuse registris peavad esitama hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta!
Kui ettevõtja soovib muuta registris olevaid andmeid ( muutunud
on asukoht, telefoninumber, laienenud teenuste loetelu jne), tuleb esitada registreeringu muutmise taotlus. Registreeringu muutmise taotluse
alusel kinnitatakse ka registreeringu õigsus.
Registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse ja registreeringu muutmise taotluse vormid on kättesaadavad Saue linna kodulehel Saue linna blankettide all nimetusega „Blanketid internetis” või küsida linnasekretärilt.
Ettevõtjad, kes on registreeringutaotluse esitanud sellel aastal, ei pea
registreeringu õigsust kinnitavat taotlust sellel aastal enam esitama. Täidetud vormid tuleb esitada linnasekretärile, kes teeb vastavad märked
registrisse.
Registreeringu õigsust peab iga ettevõtja kinnitama ka järgmisel
aastal (ja nii igal aastal, kui seadus ei muutu) enne 15. aprilli.
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on nüüd võimalus registreerimistaotlusi esitada ja registreeringu õigsust kinnitada ka elektrooniliselt!
Ettevõtja esindusõigust omav isik peab omama ID-kaarti ja kaardilugejat. Sisenemisel keskkonna: x-tee teenused ettevõtjale kaudu tuvastatakse äriregistri andmete alusel ettevõtja esindusõigus.
ID kaardiga sisenemiseks peab kasutajal olema ID kaart, arvutil
küljes ID kaardi lugeja ja installeeritud vajalik tarkvara, mis ühendab
omavahel eelnimetatud vahendid ja tagab ID kaardi kasutamise erinevates isiku tuvastamist vajavates internetikeskkondades.
Ettevõtjaportaali kasutusjuhend on kättesaadav majandustegevuse registri alt.
Tegusat kevadet!

Jekaterina Tikerpuu
linnasekretär

8

REKLAAM

14. märts 2005

HOTELL PEOLEO

• MASSAŽ
• FÜSIOTERAAPIA
• SOLAARIUM
Eelregistreerimine telefoni teel: 650 3965
Pärnu mnt 555, 76401 Harjumaa

Kasutatud mobiiltelefonid
Hooldus ja remont
Lisatarvikud
Kasesalu 12, Saue
E-R 9.00 - 17.00
info 512 9000

www.telepunkt.ee
Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
B-kategooria

AUTOJUHIKURSUSE

Registreerimine kursustele

14.03.2005 kell 17.00,
Nurmesalu 9 – klass 310
Info 50 27 993

Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse kabinetist saab
osta

“Järvineni” käimiskeppe
hinnaga 300 krooni.

Info Enla Odamus 6595 008

Võtame müüki kortereid, maju, krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta.
Kõikide meie büroo klientide vahel toimub kaks korda aastas
õnneloos!
Tel: 6 700 055; 52 911 09 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14
TREPID, UKSED, AKNAD, EKSPERIMENTAALMÖÖBEL
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA KORRALIKULT
Küsi hinda faksi teel: 6 712 261
Info: 56 64 55 64 – kell 8.00 – 20.00
KEILA PUIDUKODA
Asume Harju KEKi territooriumil
PS: samas vajatakse tislerit!
Müüa uued slaalomsuusad
Salomon,
pikkusega 1 m 95 cm.
Hind 800.(kaupluses 3595.- krooni).
Tel 56 724 958

Kallis
Elvi-Melaine Paasik!
Südamlikud õnnesoovid
75. juubelisünnipäeval!
Poeg perega

RÕIVAPOES,

Pärnasalu 11, alates esmaspäevast
100% UUS KAUBAVALIK!!!
Tere tulemast!

Infoleht Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505. Toimetaja: Olav Kruus. Kujundus ja trükk: AS Spin Press. Tiraaž 1650.
www.saue.ee; Telefon: 6 790 175, faks 6 790 193. Kaastööd, kuulutused ja reklaamid saata aadressile: leht@saue.ee
Reklaam ja teated 4.- krooni cm2. Erakuulutused kuni 3 veerurida 15.- krooni, iga lisarida 5.- krooni.
Surma- ja õnnitluskuulutused 30.- krooni.

