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KUIDAS RIIK LINNALE TÜNGA TEEB
MAA.
Isamaa. Kodumaa. Sünnimaa.
Eramaa. Riigimaa. Munitsipaalmaa.
Maa on olnud meie rahva toitja,
katja ja viimne rahupaik. Oleme
sedavõrd tihedasti seotud maaga, et meite rahvastki on maarahvaks kutsuma hakatud. Kui
priiuse päike me kohal jälle loitma lõi, siis oli maareform üks
esimesi ettevõtmisi, kaotamaks
aastakümnete jooksul tehtud
ülekohut. Reformi käigus pidid
endised omanikud oma maa tagasi saama, riik vajalikud alad
endale jätma ning omavalitsustele lubati eraldada maad nende
tasakaalustatud ja järjepidevaks
arenguks.
Tegelikkuses kukkus aga
kõik välja teisiti. Kõigepealt tagastati või kompenseeriti eraomanike maad, siis tehti kindlaks riigi vajadus, kõik vabad
maad aga kuulutati reformimata riigimaadeks. Viksimad
omavalitsused kehtestasid üldplaneeringuid ja koostasid
arengukavasid, mille alusel saanuks keskvõimult maad taotleda. Paraku on linnade-valdade
tahtmine jäänudki taevariigiks,
sest saamine olla iseasi.
Saue linn valmistas 2004.
aastal ette edasise maareformi
läbiviimise kava.
See projekt hõlmas jätkuvalt riigi omanduses olevate maade - kokku 28 objekti - reformimise. Kummatigi
on kogu ettevõtmine takerdunud, sest täidesaatev võim
ei suuda vastu võtta vajalikke
otsuseid. Seni on Saue linna
munitsipaalomandusse antud
vaid 6 maaüksust ning sedagi peamiselt linna omandusse kuuluvate ehitiste või rajatiste juurde.
Enamus Saue linna maast
on käesolevaks ajaks eraomaduses. Linnal aga napib terri-

tooriumi sotsiaalseteks vajadusteks ja vaba aja veetmise
korraldamiseks. Üks magusamaid maatükke on Saue tammiku ja Keila maantee vahele
jääv Sarapiku maa-ala.
Saue Linnavalitsus on
2003. aastal algatanud Sarapiku piirkonna detailplaneeringu (Saue Linnavalitsuse korraldus 27. juuni 2003 nr.179),
mis hõlmab 10 hektarit.
Sinna on planeeritud rajada 1 700 meetri pikkused
saepurukattega, valgustatud
suusa- ja jooksurajad ning
võimlemisvahenditega
terviserada. Sellest tulenevalt on
Linnavolikogu vastu võtnud
ka otsuse taotleda reformimata riigimaana kirjasolev Sarapiku maaüksus linna omandisse, et siis eespool mainitud

tervisespordi kompleks sinna
ka rajada.
Aga vaatamata sellele, et
Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel koos Eesti Olüm-

piakomitee presidendi Mart
Siimanniga kutsuvad omavalitsusi üles rajama ikka enam
tervisespordi
harrastamist
võimaldavaid objekte, keeldub riigi täitevvõim jonnakalt Saue linnale maad eraldamast.
Teine maatükk, mis peaks
kuuluma Saue linnale, on Kasesalu ja Tule tänavate vaheline maa-ala suurusega 1,6 ha.
Ka see ala on ette nähtud linlaste tarbeks ja puhke- ning sportimisvõimaluste avardamiseks.
Nimetatud detailplaneering algatati Saue Linnavalitsuse korraldusega 27. juunil 2003.
a. nr. 178 ja Saue Linnavolikogu otsusega 15. aprillil 2004. a.
nr. 104. Juba 1996. aastal andis
toonane Eesti Vabariigi Valitsus
selle Saue linna piiridesse jääva

maatüki munitsipaalomandisse
ülekandmise osas oma heakskiidu, kummatigi pole asjaajamise kohmakus ning valla ja
linna vahalise piiri muutumine
protsessi karvavõrdki edasi nihutanud.
Praegu on maade munitsipaalomandisse saamine kujunenud üheks Linnavolikogu tegevuse prioriteediks.
Usun, et ühiste jõupingutustega ja õigusaktidest tulenevate võimalustega õnnestub meil
Rubico ületada.
Uhke ja hää on olla koduse
Saue linna elanik.
Ent seni, kui riigi keskvõim ei hooma linna elulist ja
tõestatud vajadust maade munitsipaalomandisse saamiseks,
tõdeme me kõik ikka ja jälle,
et ruumilist arengut pärsiv tegur on maa puudumine.
Teadjamad inimesed kinnitavad, et lootus sureb viimasena.
Rafael Amos
Volikogu esimees
P.S.
XXI sajandil muutub olukord kiiremini kui lugu lehes
küljendatud saab. Saue Sõna
ilmumise päevaks on elu muutunud palju kaunimaks. Tänu
Harju Maavalitsuse hoolsale tegevusele oleme saanud
munitsipaalomandisse Saue
Gümnaasiumi territooriumi,
Kütise tänav 4 (teenindusmaja) maa-ala ning Vabariigi Valitsusele on otsuse vastuvõtmiseks saadetud Kuuma tänav 5,
9A ja 9B ning Tule tänav 4A
taotlused.
Kui meeldivaid uudiseid
ka Sarapiku maaüksuse kohta sigima hakkab, annan sellest kohe teada.
Lootuses on võim ja vägi.
Rafael Amos
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UUDISED

Sauele kerkib uus tehas
15. märtsi pärastlõunal pandi nurgakivi ja peeti juba ka
sarikapidu Soome ettevõtte
Plastone Oy uues, Sauele kerkivas tehases. Alustati sügisel, tehas peab valmis olema
maikuu alguseks. Piduliku
sündmuse puhul olid kohal
Plastone OY ja SRV Kinnisvara ASi juhtkonna esindajad
ning Saue linna juhid.
Järjekordse uue ettevõtte
sündi Saue linnas tervitas linnapea Ero Liivik, kes tunnustavalt
tõi välja Plastone OY initsiatiivi. Hoone on kerkinud rekordiliselt lühikese ajaga - alles möödunud
suvel astusid mehed
esmakordselt sisse
linnavalitsusse, novembris algasid mullatööd.
Linn on Plastone
meestele omalt poolt
andnud pidevat tuge,
sest tunnetab selles
kavatsuses perspektiivset ja linnale kasulikku ettevõtmist.

Plastone OY plaanidest rääkis tegevdirektor
Markku
Pihlajaniemi.
Nurgakivi paneku käigus said “käe
mõrdiseks” ka Saue
Linnavolikogu esimees Rafael Amos
ja SRV Kinnisvara
ASi esindajad. Külalistele pakuti hernesuppi ning hiljem oli
huvilistel võimalik
osa saada Plastone
OY esitlusest hotellis Peoleo.
Plastone OY on Soome
erakapitali omanduses oleva kontserni SAXO OY kõrgtehnoloogia ettevõte, valmistab
survevalutooteid elektri-, elektroonika-, meditsiinitehnika- ja
ehitustööstusele.
Plastone OY aastakäive
on 8,2 milj. EURi, klientideks
nii Soome kui ka paljud rahvusvahelised ettevõtted (GE
Healthcare Technologies, ABB,
Ensto, Abloy, Fenestra, Orion
jpt).

Saue linnas tootmise käivitamise kaudu kavatseb Plastone
OY juurde võita klientuuri Eestis, pikemas perspektiivis on
oma turuosa laiendamine nii
Skandinaavias kui kogu Euroopas. Esimeses etapis - 2005. aastal – on ettevõtte plaanis välja
ehitada 2000 m² tootmispinda. Need saavad olema kõrgetasemelised
tootmisruumid,
kus võimalik muuhulgas toota
ka anestesioloogia- ja reanimatsiooniaparaate. Plastone OY on
sertifitseeritud vastavalt ISO9001 ja ISO 14001 kvaliteedi- ja
keskkonnasüsteemidele.
Meie, Saue elanike, seisukohalt on aga kogu ettevõtmise juures oluline, et
• survevalu tootmine ei
kahjusta keskkonda ega
ümbrust.
• linnarahvale
luuakse
ühiste pingutustega 30
täiendavat töökohta
Riina Tammistu

Saue lasteaed „Midrimaa“ – uhke ja hea!
Emakeelepäeval, 14. märtsil, toimus Saue lasteaias „ Midrimaa“
kodune koosviibimine.
Pärast rõsket ja sajust talve valmis lasteaia juurdeehitus
ning Saue Linnavalitsus väljastas ehitusele kasutusloa. Selleks,
et aktiivselt lastehoidmisega tegeleda, on ehituse kasutusloa
kõrval vajalik ka tervisekaitse täiendav kooskõlastus. 14.
märtsiks oli ka see dokument
juba olemas.
Ehitustöid teostas Facio

Ehituse AS ja lastesõbraliku
mööbli valmistas Jets Trading
OÜ. Koos sisustusega läks juur-

deehitus maksma 13 miljonit
krooni, milleks Saue linn kasutas linnaelanikust maksumaksja raha.
Neljas rühmas, kogenud
lapsehoidjate silma all, saavad
uuenenud lasteaias oma askeldusrohkeid päevi nüüd veeta 80 last.
Linnajuhtide ja lasteaia
töötajate kõrval olid kodusel
koosviibimisel ka ehitusjärelvalvet teostanud OÜ KPSR
Konsult esindaja Urmas Ja-

kobson, Facio Ehituse AS projektijuht Igor Zubets ja kauni mööbli valmistanud Jets
Trading OÜ juhatuse liige Elar
Jets.
Saue Sõna

TEATED/SOOVITUSED
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Saue linna ja lähialade üldplaneeringu
planeerimisettepaneku avalik tutvustus
Saue Linnavalitsuse ja Saue
Vallavalitsuse poolt algatatud Saue linna ja tema lähialade üldplaneering on jõudnud
menetluprotsessis etappi, kus
planeerimisettepanek on valmis ning alustatakse kooskõlastamisega.
Planeeringu
lähteseisukohti ja eskiislahendust on
avalikel koosolekutel tutvustatud kahel korral - 25. mail
2004 ja 24. augustil 2004.
Kuna praegune planeerimisettepanek on täpsustunud
ning erineb mõnevõrra algsest
eskiislahendusest, pidas Saue
linna ja valla esindajatest koosnev planeeringu töökomisjon
vajalikuks enne lõplikku kooskõlastamist korraldada veel üks
planeeringu avaliku tutvustuse,
mis toimub 20. aprillil 2005.a.
kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
Planeeringuala
hõlmab
Saue linna ning osaliselt linnaga piirnevaid Vanamõisa, Aila
ja Jõgisoo külasid. Kahe oma-

panek. Avalikust väljapanekust
teavitatakse täiendavalt ning
väljapaneku ajal saavad kõik asjast huvitatud osapooled esitada
oma ettepanekuid ja täiendusi.
Teavet üldplaneeringu kohta saab
• Saue linnavalitsusest (arhitekt Mari Kallas, tel 6790191)
• Saue vallavalitsusest (arhitekt
Ksana Fuks, tel 6541147)
• planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmast Hendrikson & Ko (projektijuht Rauno Schults, tel 7427777)

valitsuse koostöös valmiv planeering näeb ette optimaalseimad lahendused nii tehnilise
kui ka sotsiaalse infratruktuuri
arendamiseks. Kehtestatav planeering saab olema peamiseks
piirkonna ruumilist arengut
suunavaks dokumendiks, mis
määrab ära üldised maakasutustingimused, teedevõrgu ja

kommunikatsioonide põhilahendused ning on aluseks detailplaneeringutele.
Edasiste sammudena korraldatakse planeeringu kooskõlastamine seaduses ettenähtud
korra järgi, millele järgneb planeeringu vastuvõtmine Saue
linna ja valla volikogude poolt
ning planeeringu avalik välja-

Ootame Teie rohket
osavõttu avalikust arutelust
20. aprillil kell 19.00 k.a.
Saue Gümnaasiumi aulas.
Planeeringu töökomisjoni nimel
Rauno Schults
OÜ Hendrikson & Ko

AUSTATUD LEMMIKLOOMAPIDAJAD
Saue linna tänavatel jalutades
võib üsna tihti kohata ka jalutavaid ehk hulkuvaid ehk
omapäikäivaid neljajalgseid –
koeri ja kasse. Koera või kassi pidamise üldnõuete kohaselt
on neid loomi lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud
koera või kassi lahtipääsemine.
Seega omapäijooksvaid koeri
ja kasse ei tohiks meie tänavatel näha olla.

18. veebruaril püüti Saue
linnas hulkuvaid kasse, neid
saadi kätte kuus ning nad viidi kodutute loomade varjupaika. 15. märtsil püüti hulkuvaid
koeri, teiste hulgas saadi kätte
ka üks must koer (pildil). Kutsu
viidi varjupaika, kuid järgmise
päeva hommikul jalutas ta jälle
Sauel. Üllatus oli suur. Läksime varjupaika kontrollima, kas
eelmisel päeval kinnipüütud
koer on ikka seal. Ei olnud, kuigi kõik dokumendid olid tema
kohta vormistatud ja koera vastu võtnud hooldustöötaja isegi mäletas teda. Kuna see must
koer oli väga sõbralik, siis ilmselt varjupaiga töötajad ei pannud teda ketti. Vabadena jalutas
seal varjupaiga territooriumil ka
teisi sõbralikke koeri. Kuid Saue

linna kutsul oli kodutõmme aga
nii suur, et ta leidis varjupaigast
põgenemistee kas aia alt või üle
või mõnest praost. Nii sõbralikul ja nutikal koeral peaks olema ka sõbralik peremees, ta
võiks ka oma koerasse suhtuda
sõbralikumalt ja vastutustundega ning võtta koju tagasi.
Koerad ei ole süüdi, et nad
tänavale jäetakse, seda teevad ju
inimesed!
Tänaval jalutades peab koer
olema rihma otsas. Omanik
peab tagama järelevalve kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral peab olema avalikus kohas
(tänaval) suukorv peas. Koera
või kassi omanik on kohustatud
jälgima, et tema loomad ei reostaks avalikke kohti ning on ko-

hustatud tekitatud reostuse viivitamatult koristama.
Koera kaelarihmal peab olema tunnusmärk, selle abil saab
identifitseerida lahtipääsenud
koera omanikku ja talle teatada lahtipääsenud koerast. Selliste juhtumite kordumisel
määratakse omanikule trahv ja
toimetatakse koer või kass loomade varjupaika.
Sellisel
juhul
looma
püüdmise, hoidmise ja/või hukkamisega seotud kulud kannab
loomaomanik.
Hoidkem oma lemmikloomi nii, et oleks tagatud kaasinimeste ja loomade endi turvalisus!
Diana Kooskora
Saue Linnavalitsus

KULTUUR/HARIDUS
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Kultuuri-ja spordivaldkonna
arenguseminar oli ideederohke
18.-19. märtsil toimus Karepal
linna spordi-ja kultuurivaldkonna arenguseminar, millest
võtsid osa volikogu komisjonide liikmed, linnaametnikud
ning seltside, klubide ja ühingute esindajad.
Tööd tehti väga innukalt 5 töögrupis tehtu kokkuvõte
andis palju materjali spordi ja kultuurielu lähiaastate arengusuundade ning eesmärkide
täpsustamiseks. Peamised ühistöö märksõnad olid:
traditsioonide hoidmine ja
uute traditsioonide loomine,

linnavalitsuse avalikkussuhtluse ja naaberomavalitsustega
koostöö parandamine, linnaelanike tegusam osavõtt otsustamisest, spordi- ja kultuurivaldkonna inimeste tihedamad
omavahelised kontaktid, uute
kooskäimiskohtade loomine
linnarahvale vaba aja veetmiseks jne.
Seminari lõpus said kõik
osavõtjad välja öelda oma arvamuse toimunu kohta. Kõlama jäi mõte, et just läbi sarnaste ettevõtmiste saabki tõese
visiooni linna arengust ning
elanike vajadustest, saab välja
öelda oma mõtted linnaelu oluliste valdkondade arenguplaanide koostamisel. Saadi toetust
oma põhimõtetele ja ideedele. Spordi- ja kultuurirahvas
arvas - jõud tuleks ühendada,
sest tulevikus oleks otstarbekas korraldada ülelinnalisi üritusi ühiselt.
Seminari tulemusel valminud materjalid antakse edasi volikogu finantskomisjoni,
kus neid arvestatakse arengukava muudatuste menetlemisel.

Loomulikult on kirjapandud
mõtted ka heaks abivahendiks
volikogu spordi ning haridus-ja
kultuurikomisjonile oma edaspidise töö korraldamiseks.
Visioonide ajaline telg ulatus 2010. aastani ning on seega
hea tegevusjuhis ka järgmisele
volikogule ja linnavalitsusele.
Margit Ots
Kultuuri-, hariduse- ja
spordivaldkonna
peaspetsialist

Hobused – elutöö ja armastus
Saue Linna Raamatukogus on
filmi- ja fotomees Ago Ruusi
fotonäituse “Üle loojanguluhtade lähevad hobused…” kõrval
teinegi huvitav väljapanek –
puunikerdaja Voldemar Luhti
(1919-2004) 25 kujukesed sarjast „Eesti hobuse tööd“.
Mulgimaa mees Voldemar
Luht elas nagu mitu elu.
Kõigepealt õppis ta põllumeheks Vodja Põllutöökoolis, teenis aega Eesti Kaitseväe
ratsarügemendis, varjas end
metsas Punaarmeesse mobiliseerimise eest.
Tema teiseks eluks olid ho-

bused. Eesti Riikliku Hobuste
Tõulava ja selle eelkäijate palgalehel oli ta amnestiast pensionini.
Tema kolmas elu oli loominguline. Varemgi hobuseid
paberile, vahasse, kipsi, savisse
ja puitu jäädvustanud Vollist sai
pensionärina meisterlik puunikerdaja. Hobused olid tema
suur armastus. Enamasti tegi
ta neid mustast ehk sanglepast.
Valmis üle 500 tööhoos hobuse
koos riistade ja inimestega
Tööde pealkirjad seletavad
tegevuste sisu: leerilapsed kirikust koju, kosja, inimese viim-

ne teekond, põllumajandusnäitusele......
Raamatukogu, seega ka näitused, avatud esmaspäevast ree-

deni 10-18 ja laupäeval 10-17.
Asume aadressil Nurmesalu 9
Marika Salu

KULTUUR/HARIDUS
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“Saue laululaps 10” lõppkontsert
Lumisel talvepäeval, 13. märtsil,
laulis 10-aastaseks saanud “Saue
laululaps” külma ilma soojaks
ja tõi naeratuse iga kontserdikülastaja näole.
Lauluvõistlusest võttis osa
58 last, noorim oli kolmene ja
vanim seitsmeteistkümne aastane. Lõppkontserdile pääsesid
parimad, alustasid kõige väiksemad – kolme- ja neljaaastased.
Kindlasti nõudis nendelt suurt
julgust seista laval arvuka vaatajaskonna ees. Nii nad pididki
jagama oma tähelepanu publiku, saateansambli ja mikrofoni
vahel. Ja veel laulma ka.
Aga nad said toredasti hakkama.
3-4 aastased
Maria Kristina Eerme
Karl Korts
Kaur Erik Pääsuke
Gethe Maria Eljas
Mihkel Hirve
Birgit Pihlak
Sett Puusepp
5-6 aastased
Laura Kell
Robert Ladva
Angela Siimon
Marko Maivel
Eliis Koovit
Eerik Tarja
Brita-Liis Oruste
7-9 aastased
Kaie-Mari Hanikat
Martin Vist
Estelle Saavaste
Joonas Praks
Joanna-Stina Talivere
Joonas Tomingas
10-12 aastased
Linda Kanter
Robin Metsva
Elis Piirsalu
Carmen Männamets

Noorim vanuserühm oligi
kõige arvukam. Oli neidki, kelle suus rattad latasteks kippusid muutuma, aga ega see lauluilu rikkunud, pigem vastupidi.
Küllap oli žüriil raske võitjaid
selgitada, sest iga pisike esineja
oli tähelepanu väärt.
Lõppkontsert kestis poolteist tundi ja andis hea ülevaate Saue laste lauluoskustest.
Pisikesed lauljad vaheldusid
suuremate ja päris suurtega,
kelle esinemine oli nauditav ka
nõudlikumale kuulajale.
Vanuserühmade järgi olid
lauluvõistluse tulemused alljärgnevad:

I koht esindab Saue linna Harjumaal õp. R. Jürgens
I koht esindab Saue linna Harjumaal õp. E. Alamaa
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens
õp. R. Jürgens
õp. R. Jürgens
õp. R. Jürgens
I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
II koht
II-III koht
III koht
II-III koht
III koht

õp. R. Jürgens
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens

I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
II koht
II koht
III koht
III koht

õp. U. Kanter
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens
õp. E. Alamaa
õp. R. Jürgens
õp. E. Alamaa

I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
II koht
III koht

õp. U. Kanter
õp. E. Alamaa
õp. U. Kanter
õp. U. Kanter

13-15 aastased
Merilin Anni
Oliver Povel-Puusepp
Egle Palm
Marian Jürisalu
16-18 aastased
Marit Väin
Carolina Laos
Margus Joa
Ott Niggulis

I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
II-III koht
II-III koht

õp. U. Kanter
õp. E. Alamaa
õp. U. Kanter
õp. S. Ojavee

I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
I koht esindab Saue linna Harjumaal
II koht

õp. H.-M. Arder
õp. H.-M. Arder
õp. E. Alamaa
õp. E. Alamaa

Täname lahkeid sponsoreid: LC Saue, Sami AS,
Endoore OÜ, Autokatte OÜ.
Kuigi konkurssi “Saue laululaps” on Saue Huvikeskuse ja
Naisseltsi koostööna läbi viidud
juba 10 aastat, pole põhjust arvata, et üritus oleks ammendunud.

Nii kaua kui leidub lauluhuvilisi lapsi, tuleb nendele ka võimalus anda oma esinemisest
rõõmu tunda.
Silvia Annus
Saue Naisselts

SAUE GÜMNAASIUMIS
Registreeritakse 2005./2006.õ.-a.

I klassi astuvaid õpilasi
11. aprillist kuni 15. aprillini 2005.a.
kell 17.00 - 19.00 I korrusel ruumis 122.
Logopeed võtab vastu 14. aprillil samal ajal
Tulge koos lapsega ja võtke kaasa
sünnitunnistuse koopia, elanikeregistri tõend
ja üks dokumendipilt.

Avatakse 2005./2006. õppeaastal
kaks akadeemilise kallakuga
10-ndat klassi,

kus õpitakse suurendatud mahus põhiaineid
ning valikainete süsteem soodustab
üldist silmaringi ja
maailmanägemuse avardumist.
Konkureerida saavad õpilased,
kelle tunnistusel olevate
hinnete keskmine on vähemalt 4,0.
Kandideerijatel tulla 25. aprillil 2005. aastal
kell 14.00
Saue Gümnaasiumi - Saue linn, Nurmesalu 9
ruumi 105 vestlusele.
Võtke kaasa isikuttõendav dokument, avaldus ja
klassitunnistuse koopia.
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“Loitsime eesti keele kuulajate südametesse…”
14. märtsil 1996 tähistati esimest korda Eestimaal maarahva lauliku Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva eesti keele
päevana.
Kui kaaluti sellele päevale
nimetuse andmist, võtsid kultuuritegelased aktiivselt sõna.
Väga tihti kõlas nimetus emakeele päev, samuti eesti keele ja kultuuri päev. Ekspresident Lennart Meri arvas oma
teleesinemises, et 14. märtsi
võiks kutsuda ka lihtsalt Eesti
(või eesti?) päevaks. Ain Kaalep soovitas nimetada 14. märts
eesti vaimsuse päevaks.
Tänaseks oleme emakeelepäevaga harjunud, see kõlab ju
kenasti. Selle vastu ei saa meil,
eestlastel, kohe üldse midagi
olla. Igal aastal kutsub emakeelepäev avalikkuses esile arutlusi meie keele ja kultuuri ümber.
Sel aastal tegid Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop ühisavalduse, milles
nõuavad riikliku keelenõukogu
taastamist. Nad lisasid, et eesti
keele praegune olukord nõuab
palju rohkem hoolt ja tähelepa-

nu kui taasiseseisvumisaja jooksul on seni suudetud pakkuda.
Oma tagasihoidliku panuse
emakeele ja kultuuri väärtustamiseks Sauel on alati andnud ka
meie kooli eesti keele ja algklasside õpetajad. Ka sel aastal viisime Saue Gümnaasiumis läbi
emakeelenädala, mille jooksul
toimusid paljud keele, kirjanduse ja kultuuriga seotud üritused
ning mis kulmineerus piduliku aktusega kõikidele klassidele 14. märtsil.
Eelneva nädala jooksul selgitati välja parimad keeletundjad I – IV klassis ning
parimad kirjandikirjutajad V
– XII klassis. Et tublisid keeletundjaid ja kirjutajaid oli palju,
ei saa kahjuks kõikide nimesid
siin ära nimetada, kuid õpetajate jaoks oli see väga rõõmustav fakt. Algklasside õpilastele
rääkis Helgi Saar Hans Christian Anderseni igikestvast
muinasjutuloomingust, autasustades samas ka kõige tublimaid raamatulaenutajaid Saue
raamatukogust. Vanemad õpilased said lustida koos 11a klassi näitetrupiga, kes esitas Piret

Uulma ettevalmistamistatud
August Kitzbergi lustimängu
“Kosjasõit”. I – IV klassides
toimus ka keeleolümpiaad,
kus igast klassist 5 parimat keeletundjat teiste klassidega jõudu katsusid. V – VI klasside
õpilased valmistasid ajalehti, püüdes üksteist üle trumbata huvitavate ideede ja kirevate
piltidega. IX – XII klassi õpilaste
osavõtul toimus traditsiooniline kõnevõistlus, mis sel aastal oli väga hästi ette valmistatud, kõrgetasemeline ja huvitav.
Parimad kõnelejad selgusid tulistes vaidlustes, sest osalejate tase oli väga kõrge ning üht
parimat raske selgitada. Lõpuks
valiti kooli CICERO`ks (õpetajate valik) LIISI POOMANN
10b klassist ning kooli KULDSUUKS (õpilasžürii valik) sai
MAARJA PENDER 11b klassist. Lisaks anti välja kaks eripreemiat – kõige soliidsema esituse eest TARMO PRINTSile
11a klassist ja parima keelekasutuse eest REIO ROBERT
PUKONENile 9b klassist. Väga
tublid olid aga kõik osalejad. Ja
õpetajaid rõõmustas eriti see, et

ALGAB KEVADINE HEAKORRAAKTSIOON
SAUE PUHTAKS!
Kevadised raietööd

Saue Linnavalitsus on linnaelanikelt saanud mitmeid teateid ja ettepanekuid linna kõrghaljastuse ja võsastunud tänavaäärte olukorra kohta. Tegime linnale tiiru peale ja vaatasime probleemsed kohad üle. Allpool on kirjas need piirkonnad ja üksik-objektid, kus sel kevadel raietöid teeme:
• raudteeäärsest kuusehekist raiutakse kuivanud kuused
• Ladva tänavalt ülekasvanud ja ohtlikud kuused
• Pärnasalu alleelt mõned väheväärtuslikud puud ja piiratakse võrasid
• Ladva ja Kuuseheki tänava ristmikult üks suur ohtlik puu
• Kiviloo 30 juurest täiesti kuivanud põlistamm
• liiklusohutuse pärast Ridva ja Laua tänavate äärest põõsad
• harvendusraiet tehakse maaomanike poolt ka Saue tammikus
Krundiomanikele teadmiseks - piiratud koguses on võimalik oma aias raiutud oksi viia Jaanituleplatsile.
Olenevalt raiutud puude kogusest võib pensionäridel tekkida võimalus taotleda natuke küttepuid.
Küsimused ja ettepanekud
telefonil 6790189
Villu Liiv
keskkonna –ja maakorralduse spetsialist.

halvatasemelisi esitusi sel aastal
polnudki – kõik ettekanded olid
filigraanselt viimistletud, andes
tunnistust esinejate tõsisest suhtumisest.
Kui noored suudavad väärtustada oma keele ilu, oskavad
nad seda ka hoida ja siis võime kindlad olla, et meie keel ja
kultuur ei kao ka praegusel tehnika- ja arvutite ajastul aegade
hämarusse.
“Keel ja mõistus käivad
käsikäes, sest keel on avalikuks
saanud mõistus,” kirjutas juba
Carl Robert Jakobson. Sarnased
mõtted loitsisid iidse šamaanitrummi saatel kuulajate südamesse Ott Niggulis, Margus
Joa, Karl Kanter ja Laur Peedu, lõpetades selleaastased emakeelepäevad Saue Gümnaasiumis meeldejääva lauluesitusega.
Küllap sealt kõigile midagi edasimõtlemiseks jäi. Ja see ju ongi
emakeelepäeva tähistamise üks
eesmärke.
Anu Kell
eesti keele õpetaja

Tähelepanu !
Sauel sõidab ringi roheline, valge katusega kaubik, reg. nr. 619
APX, milles märgatud kaks meest on
juba vahele jäänud
metallivarguse katsega. Kui te näete neid
toimetamas enda või
naabri kinnistul, linnatänavatel või parkides, tuleks sellest
kohe teatada politseile!
Vello Toomik
Abilinnapea
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Linnavolikogu võttis vastu mitmed sotsiaalvaldkonda kuuluvad
määrused, algatas detailplaneeringud
Saue Linnavolikogu 32. istung toimus 17.
märtsil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ( II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus
nr 50.
2. Saue Linnavolikogu 21.03.2002.a
määruse nr 77 „Eluruumide kulude piirmäärad toimetulekutoetuse maksmiseks“ muutmine (II lugemine)
Otsustati vastu võtta määrus nr 51.
(poolt 14, erapooletu 1)
3. Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 52.
(poolt 15, erapooletu 1)
4. Saue linna Koondise tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringut korraldab Saue Linnavalitsus ja finantseerib OÜ Enegar.
Kinnitati lähteülesanne DPT-02-05.
Otsustati vastu võtta otsus nr 173.

(poolt 14, erapooletud 2)
5. Saue linna Ladva tn 1 ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringut korraldab Saue Linnavalitsus ja finantseerib Kaitseliit.
Kinnitati lähteülesanne DPT-03-05.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr
174.
6. Audiitori määramine.
Saue Linnavalitsuse 2004. eelarve täitmise
aruannet määrati auditeerima
KRM Audit OÜ audiitor Marika Tani.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr
175.
7. Saue Linnavolikogu 19.02.2004. a otsuse nr 102 „Omavalitsuse ja tema üksuste
2003 majandusaasta üldrevideerimine” ja
revideerimisakti täitmisest.
Otsustati avalikustada revisjonikomisjoni 17.05.2004.a koosoleku protokoll nr 13
ja OÜ Revers Finantsist poolt koostatud
„Omavalitsuse ja tema üksuste majandustegevuse hindamise lõppakt” Saue linna kodulehel.

Otsustati teha esimene lugemine, teiseks lugemiseks eelnõusse sisse kirjutada konkreetsed meetmed, mida selle akti ja revisjonikomisjoni otsuse põhjal linnavalitsus ette
võtab või on juba ette võtnud, et neid puudusi mitte korrata.
8. Õpilasvahetuse ning üliõpilaste õppemobiilsustoetuse määramise ja maksmise kord.
Otsustati eelnõu suunata teisele lugemisele,
kõik ettepanekud esitada 08. aprilliks kultuuri- ja hariduskomisjonile.
9. Välislähetus.
04.04-08.04.2005 lähetatakse Ukraina Vabariiki sõprussidemete loomiseks volikogu
esimees Rafael Amos, õiguskomisjoni esimees Tõnu Urva ja linnapea Ero Liivik.
Otsustati vastu võtta otsus nr 176.
(poolt 10, erapooletu 1)
10. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, registreeris
kaubandustegevuse, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 11.istung toimus 09. märtsil
2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 68.
2. Saue Linnavalitsuse 18.01.2002.a korralduse nr 8 kehtetuks tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati korraldus „Detailplaneeringu algatamine Ladva 1 ja Ridva 1 vahelisel maa-alal”, kuna tegemist on kehtivat
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, st elamumaa muutmisega riigikaitsemaaks, peab algatama detailplaneeringu
linnavolikogu.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 69.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „
Saue linna Koondise tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Saue linna Ladva tn 1 ja lähiala detailplaneeringu algatamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
5. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 70.
6. Sotsiaalhoolekandeasutusse paigutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 71.
7. Ühingutele, seltsidele raha eraldamine
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.

8. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris:
* toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks
Fazer Eesti AS, tegevuskoht Paulig Baltic
kohvik,
Tule 24a, Saue linn;
* teeninduse tegevusalal tegutsemiseks FIE
Siim Ost, autode remont, kasutatud varuosade vahetus, tegevuskoht Autode hooldus, Sooja 5, Saue linn.
Kauplemisaeg E-R kella 09.00-17.30; L kella 09.00-17.00.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 72.
9. Nõuete lootusetuks tunnistamine.
Otsustati tunnistada lootusetuks ja kanda
2004.aasta bilansist välja järgmised nõuded:
* korterite üürivõlad 1 285.90
* Saue Muusikakooli tasude võlad 3 270.00
* Saue Lasteaed Midrimaa tasude võlad
1 601.00

* Saue Sõna reklaaminõuded 1 252.08
Otsustati vastu võtta korraldus nr 73.
10. Phare PPF projekti „Saue piirkonna
liiklusskeem” (Saue ümbersõit) projekteerimisest.
(M. Uuesoo, E.Liivik, V. Toomik )
Arvestades Saue Linnavolikogu 18.11.2004
a määrusega nr 38 kehtestatud „Saue linnavara eeskirja” § 7 ja seda, et üldplaneeringu
põhimõtted on muutunud ning Saue vald
Jälgimäe tee pikendusest loobunud, ei ole
Saue linnal mõtet üksi projekti vedada.
O t s u s t a t i:
1. Teha ettepanek projekti muuta ja volitada abilinnapea Mati Uuesood pidama läbirääkimisi projektitaotluse muutmise küsimustes.
11.Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

SAUE LINNAVALITSUS
annab üürile endise lillekaupluse ruumid.
Pindala 33,7 m2, asukoht Kütise tänav 4
alghind 50 krooni ruutmeeter.
Ruumid vajavad sanitaarremonti, puudub vesi ja kanalisatsioon.
Soovijatel esitada kirjalikud taotlused hiljemalt 10.aprilliks
Saue linnavalitsusse, aadressil Tule tn 7.
Ruumidega tutvumiseks kontakttelefon: Andres Joala 5010802.
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, eraldas raha
spordiühingutele ja ühingutele,väljastas ehitusload,
kinnitas hinnapakkumise, arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 12.istung toimus 16. märtsil
2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 74.
2. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada Spordiklubile THK-88
toetust 2 376 krooni linna suusatajate X
Maatalimängudest osavõtukulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 75.
3. Ühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* MTÜ-le Saue Folk 4 690.- krooni projekti „Spordi, tantsu ja pilliga reipamaks“ läbiviimiseks;
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule toetust 11 030.- krooni kogupereürituse Saue
TurvaVest 2005 korraldamiseks;
* Taimetoitlaste Ühingule Vegetaris toetust
2 280.- krooni sauelastele terviseteemaliste
loengute pidamiseks;
* Spordiklubile THK- 88 toetust 2 500.krooni projekti „Kevadine koolivaheaeg
uiskudel“ läbiviimiseks;
* MTÜ-le Rokkijad toetust 13 000.- krooni narkoprojekti „Küpsised terviseks“ läbiviimiseks Saue Gümnaasiumis;
* Seltsingule Tammetõru toetust 4 000.krooni Kesk-Eesti ekskursiooni korralda-

miseks ja pensionäride ühenduste esimeeste koolitusest osavõtuks;
* Saue Naisseltsile toetust 3 000.- krooni
sauelastele kevadpeo korraldamiseks:
* MTÜ-le HeadEst toetust 3 250.- krooni
Risto Bristoli osavõtukulude katteks noorsoovahetusprojektist „Living in Extremes –
Towards Networking“
Otsustati vastu võtta korraldus nr 76
4. Koondise 9-3 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 77.
5. Koondise 9-21 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 78.
6. Ehitisele Kuuma 9 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Saue Lasteaia Midrimaa
juurdeehitusele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 79.
7. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja
kinnitamine.
Saue Muusikakooli helistuudio projektdokumentatsiooni koostamise põhiprojekti konkursil parima pakkumise teinuks
summas 80 240 (koos käibemaksuga) loeti Esplan OÜ.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 80.
8. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 81.
9. Sotsiaaltoetuste maksmine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 82.
10. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Õpilasvahetuse toetuse ning üliõpilaste õppemobiilsustoetuse määramise ja
maksmise kord” läbiarutamine.
Otsustati teha volikogule ettepanek suunata eelnõu menetlemiseks linnavalitsusele ja
volikogu kõigile komisjonidele seisukohtade kujundamiseks ning arutada eelnõud II
lugemisel.
11. Saue Koolihaldusasutuse juhataja
käskkirja kehtetuks tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati 02.03.2005.a käskkiri nr 2-1/8 (Asendamine), kuna hallatavate
asutuste juhid kinnitab ametisse linnavalitsus ja töölepingu juhtidega sõlmib linnapea
ning kui töölepingus ei ole määratud juhatajale konkreetset asendajat, siis määratakse
asendaja linnapea käskkirjaga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 83.
12. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 80 240 krooni Saue
Muusikakooli helistuudio projektdokumentatsiooni koostamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 84.
13. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, eraldas toetust
spordiühingutele ja ühingutele, otsustas eelkooliealise
koduse lapse I kv toetuse maksmise
Linnavalitsuse 13. istung toimus 23. märtsil
2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 85.
2. Eelkooliealise koduse lapse toetuse
maksmine.
Otsustati välja maksta I kvartali toetus
summas 137 170 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 86.
3. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Naisseltsile 5 400 krooni kultuurija spordivaldkonna arenguseminari korralduskulude katteks;
* Spordiklubile THK-88 7 500 krooni projekti „Kevadine koolivaheaeg uiskudel“ ja

Saku-Saue jäähokivõistkondade sõpruskohtumise korralduskulude katteks; * Saue
Võrkpalliklubile 8 100 krooni mees-ja naiskonnale võistlusvormi soetamiseks;
Otsustati vastu võtta korraldus nr 87.
4. Ühingutele raha eraldamine.
Saue Naisseltsile eraldati toetust 5 400
krooni spordi-ja kultuurivaldkonna arenguseminari korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 88.
5. Detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
6. Raha eraldamine.
Korteriühistule „Kuum 7” eraldati 1000
krooni registreerimisega seotud kulude
katteks.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 89.
7. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks registreeriti
OÜ Lavel, toiduainete, alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja tööstuskaupade müük.
Tegevuskoht Tõkke kauplus, Tõkke 28, Saue
linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 90.
8. Info.
Toimunud heakorraalase nõupidamise tulemusena otsustati läbi viia kevadine heakorraaktsioon „SAUE PUHTAKS”.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue Mõisa
detailplaneering
kinnitatud!
Eelmise nädala istungil sai
kinnitatud Saue Mõisa detailplaneering, mis lubab
ehitada mõisaparki
24- kordse elamu. Ehitatav elamu väärtustab
Saue linna ja pakub kinnisvaraarendajatele võimaluse
pakkuda ka Sauel merevaatega kortereid.
Ehitatav elamu on esimene viiest planeeritavast.

1.1.aprill
aprill 2005

Helikopteriga Sauele!
Põhjamaade nõukogu ja PRIA eraldasid Saue linnale 100 000
eurot vastvalminud lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse katusele helikopteri maandumise väljaku rajamiseks.
Kuna jätkuv elukalliduse tõus ja madal lastehoiu tase on
paljud meie naaberriigid viinud meeleheitele, siis vastavalt
Saue linnavalitsuse otsusele võivad Saue linna sõprusomavalitsuste elanikud paigutada oma võsukesed valgus – ja ruumiküllasusse titeparadiisi.
Volikogule on esitanud vastuvõtmiseks ka teadlaste ja
ühiskonnategelaste poolt heakskiidetud kvoodid: LedojeSmØrum -12 last, Sollentuna – 11 last, Lappi – 9 last, Vangaži
– 7 last. Lastehoiu rahastamine nimetatud omavalitsuste
poolt hakkab käima läbi Hansapanga Singapuri harukontori.
„Mina olen küll väga õnnelik, et saame selle toreda teoga
näidata oma sõbralikke tundeid teiste maade ja rahvaste vastu,“ ütles lasteaia juhataja Anne Teetamm.
ETA

SAUE PRESS

Akajev eksiili Sauele!

Saue Linnavalitsus rahuldas Eesti Vabariigi välisministeeriumi palve võimaldada Kirgiisi võimult tõugatud
presidendil Askar Akajevil
sotsiaalset eksiili Eestimaa
kõige kodusemas linnas.
Akajevile ja ta perele eraldati
Üleriigiline feministlik liikumine „Tillitud“ esitas õigus- sotsiaalpind aadressil Koonkantslerile nõudmise, et härra Jõks kasutaks talle antud dise 72/101. Pärast Saue linõigustloovat initsiatiivi Riigikogus. „Tillitud“ väidavad, na elanike registrisse kandmist võetakse nii president kui ka
et kohalike omavalitsuste volikogude valimisel rikutak- ta pereliikmed töötutena arvele. Askar Akajev väitis teadete
se soolise võrdõiguslikkuse seadust. Juba selle aasta ok- agentuuridele, et juhul, kui Eesti Vabariigi Valitsus rahuldab
toobrist tuleb pooled volikogu liikmed valida nagu en- ta taotluse Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks eriteenete eest, ei välista ta osalemist kohalike omavalitsuse volikogu
nist, pooled aga paneb paika sotsiaalministeeriumi juures
valimisel Sauel.
loodav tillitute ümarlaud. Kui keegi tilliga volikogu liige
Seni on veel lahtine, millise erakonna nimekirjas Akajev
pole nõus tillitutega, siis haigekassapoolse rahastamisega valimistele läheb.
muudetakse ta tillituks.
ETA
Kõik volikogude õigusaktid, millega tillitud rahul ei
ole, on tühised nende vastuvõtmise hetkest peale.
Uus seaduseparandus peab riigikogus saama vähemalt 51 poolthäält ning vastuvõtmise korral hakkab kehEsimese linnana Eestis otsustas Saue Linnavaltisus muuta
tima 1. aprillist 2005.a.
Saue täielikult suitsetamisevabaks tsooniks. Suitsetamine on
ETA keelatud nii tänavatel kui ka siseruumides. Linnapiirile ehitatakse suuremate maanteede äärde kurilkad, suitsetatakse ainult seal ! Kurilkad pakuvad suitsetajatele kaitset külma ja
tuule eest. Kesklinnast pannakse käima bussid, mis igal täistunnil viivad suitsetajad sigaretile linnapiiri kurilkadesse.
Saue Päevakeskus korraldab 1.aprillil nädalalõpureisi Buss ootab 10 minutit ja pakub ka võimaluse linna tagaAustriasse. Teid ootab kaunite mägede ja võluva muusi- si saada.
kaga maa. On jäänud veel mõned vabad kohad. OsavõtuBussipilet maksab 15 krooni, pensionäridele ja õpilastemaks 10.- krooni
le 10 krooni.
Kurilka kasutamine on esimesel aastal tasuta.

„Tillitud“ esitasid
Õiguskantslerile
nõudmise

Suitsetamine Sauel
keelatud!

Veel täna reisile!

SAUE PRESS

SAUE PRESS
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ÕNNITLEME märtsikuu sünnipäevalapsi !
Anette Liik

96

Ants Kippar

80

Herta Põldmäe

92

Arved Vulp

75

Anette Arulepp

91

Elvi-Melaine Paasik

75

Lidia Reinsoo

91

Ülo Keerdoja

75

Eino Mets

91

Silvi Kipasto

75

Maria Madisson

91

Ivi-Mare Mägi

70

Artur Truss

88

Helgi Leppik

70

Henriette Kivilo

87

Liia-Mai Pender

70

Alviine Leidla

85

Vladimir Ingeroinen 70

Klavdia Sinitsõna

84

Haima Daukša

70

Ilse-Aurelie Rägapart 81

Ülo Nihelenter

70

Marta Piin

80

Lembit Pajo

70

Helje Kuus

80

Elve Tulp

70

SAUE SÕNA tegijad on linnakodanikele võlgu suusatamise
meistrivõistluste protokolli. Siin ta nüüd on.

SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED
SUUSATAMISES

Laupäeval 19. veebruaril 2005. aastal Keila suusaradadel
Vanusegruppide parimad
P 1997 ja hiljem sündinud
1.Henri Heinola
4.20,1
P ja T-10 1995-1996
1. Henry Koha
1.53,6
1. Karin Nappus
2. Oliver Utno
1.56,7
2. Marliis Odamus
3. Gunnar Miizer
2.21,0
3. Eva-Martina Põder
P ja T-12 1993-1994
1. Mikk Kalamees
12.28,7
1. Kristel Vist
2. Simo Andre Kadastu
16.59,6
2. Kaisa Jalakas
3. Kaspar Kuusk
19.58,2
3. Laura Lutter
P ja T-14 1991-1992
1. Rauno Neuhaus
12.49,9
1. Iti-Lee Neuhaus
2. Laur Uusmägi
13.24,4
2. Daniela Lambin
3. Silvester Kuusk
17.02,1
P -16 1989-1990
1. Karel Israel
13.28,5
2. Margus Lauringson
13.53,9
3. Roland Tammela
14.12,5
P - 18 1987-1988
1.Kristjan Suurjärv
14.21,1
2.Eron Nõlvand
14.50,6
N põhiklass
1. Terje Odamus
19.58,9
2. Tuuli Mizer
24.42,1
3. Kairi Püss
26.51,5
M põhiklass
1. Marko Pruus
31.32,2
2. Aivar Heinola
34.15,8
3. Siim Vinter
35.58,9
MV I meesveteranid 1956-1965
1. Aimar Pedari
16.47,5
NV II naisveteranid 1960 ja varem sünd.
1.Virve Tukman
14.49,9
2.Marje Sepp
17.50,0
MV II meesveteranid 1947-1955
1. Sulev Velberg
17.54,0
2. Leo Sepp
19.16,9
3.Arvo Suurjärv
23.41,1
MV III meesveteranid 1946 ja varem sünd.
1. Tõnu Odamus
15.46,7
2. Olev Alet
23.05,4
3. Aado Liblikman
24.05,7

Võistluste protokoll: www.keila.ee/suusaklubi/

1.24,2
1.26,0
1.42,8
21.51,5
24.44,6
26.24,9
17.50,7
20.48,7

1. aprill 2005

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Aprill 2005
Üritused
01.aprill
13.aprill
14.aprill
20.aprill
24.aprill
29.aprill

11.00
15.00
18.00
14.00
14.00

Invaühingu koosolek
Vabadusvõitlejate koosolek
Represseeritute vestlusring
Kevad värskendab tervist. Lektor Silvi Mänd
Videviku kevadkontserdi ühiskülastus.
Operetipärleid esitavad Annika Tõnuri ja
Kaljo Johannson
16.00 Seltsing Tammetõru

2. aprillil kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis
A. Kivirähk “Orav ja Meri” esitavad Egon Nuter ja Andrus
Vaarik
Pärast etendust mängib tantsuks ansambel “Kahur ja roos”
Piletid 50 krooni, pensionäridele 35 krooni
4. aprillil kell 18.00 ruumis 214 Kultuuri Ümarlaud
8. aprillil kell 19.00 ruumis 213 Lauluklubi
Huvikeskus korraldab 16.-19. septembrini 2005 bussireisi
polaarjoonele Rovaniemi.
See on kuulus Lapimaa sügis, kus looduses valitseb kirev värvigamma.
Teekond: Saue-Tallinn-Kajaani-Rovaniemi-Oulu-Helsingi-Tallinn-Saue 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
AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUSES
MÜÜGIL
KEVADMUDELID
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 ,
KEILA
TEL.6747567
E-R 9-19.00 L 10-16.00
P-SULETUD

Langeta ja kontrolli oma kaalu
ning säilita selle juures ka hea enesetunne
Külli
Kauguse 2, Saue linn
Tel 52 48 514
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Kasutatud mobiiltelefonid
Hooldus ja remont
Lisatarvikud

1. aprill 2005

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

Kasesalu 12, Saue
E-R 9.00 - 17.00
info 512 9000

www.telepunkt.ee
RÕIVAPOES,

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

Keila Tervisekeskuse solaariumis
UUED, VEELGI
INTENSIIVSEMAD LAMBID

TULE JA

PÄEVITA!

Hinnad soodsad!
Broneeri aeg !
tel: 6 737 644

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES
RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L 12.00- 22.00

* MAITSVAD LÕUNAD
* A LA CARTE ROAD
* KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
* PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
*Toit ka kaasa
TEL. 6596 120
GSM. 555 71116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE

Otsin matemaatika
õpetajat 7-nda klassi
poisile Sauel
(soovitavalt vene keelt
kõnelev, võib olla ka
eesti keelt kõnelev).
Tel 6 386 213
Kallis klassijuhataja
Elle Viljaste.
Avaldame sügavat
kaastunnet
EMA
surma puhul.
Saue Gümnaasiumi
9C klass.

Ostan 2-toalise
korteri,
soovitavalt Sauel.
Tel 5156878
Saue Sõna

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: leht@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1650

