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Pühapäeval, 1. mail 2005.a. toimus Premia jäähallis
sõpruskohtumine jäähokis Saue ja Saku jäähokimeeskondade
vahel. Omapärase naabritevahelise kohtumise korraldas
hokiklubi THK-88, kus 1988. a. hakkasid esmakordselt Eestimaal
eesti keeles ja meeles hokitarkust saama 60% jääle uisutanud
lk. 13-14
mängijatest.
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SAUE BEEBID LASTEAIAGA TUTVUMAS
Reedel, 6. mail oli Saue lasteaed Midrimaa
Saue beebide päralt. Praegu veel koos
issi-emmega ringi liikuvad kõige väiksemad linnakodanikud olid tulnud tutvuma ühega oma tulevastest mängumaadest. Saue linnas juba juurdunud kombe
järgi said nad linnavõimu esindajalt kätte
esimese isikut tõendava dokumendi –
sünnitunnistuse. Nagu ikka, tegi seda linnapea Ero Liivik.
Tillukesed sauelased pidasid ennast üleval
äärmiselt asjakohaselt – omavahel suhtlesid
pilkudega soliidselt ja rahulikult, ringijalutavatest täiskasvanutest ei lasknud ennast eriti segada. Siis asuti ametliku osa juurde. Kuigi esimene sünnipäev veel kaugel, süüdati
igaühele küünal, poistele, nagu tavaks, sinised. Eritellimusel valmistatud tort oli kõigile
ühine, seda asusid hiljem sööma küll issidemmed ja tädid-onud. Ka küünla ärapuhumisega ja salasoovide soovimisega peavad
beebid veel mõni aeg ootama. Hetkel olid
nad rahul sooja ja mugava paigaga emmede
süles. Linnapea Ero Liivik ütles asjakohased
saatesõnad ja siis tulid beebid koos vanematega sünnitunnistust kätte saama. Koju kaasa
saadi ka lilled ja mälestuskink. Mõned beebid näitasid juba varakult oma ühiskondlikku närvi – kui ametlik jutt nende arvates liiga pikaks läks, andsid häälekalt märku!
Kõigile kohalolnuile, beebid kaasa arvatud, meeldis väga lasteaialaste südamlik
kontsert. Peale ametlikku osa ja kontserti
seekordsel ballil tantsu ei järgnenud – beebid avaldasid märke tahtmisest turvalisse
koduvoodisse saada. Täiskasvanud ja laululapsed sõid veel mõni aeg torti, jõid kohvi
ja limonaadi. Seda aega kasutasime selleks,
et mõne kohalviibijaga Saue Sõna tarvis juttu ajada.
BERIT LAAR oli beebiballile tulnud
koos ema Signe, isa Jani ja õe Liisbethiga.

Koju jäi veel üks tütreke. Nii noored inimesed ja juba kolmas laps? Kas kolm on
siis palju? küsib ema Signe kohe vastu.
Elus on tihti olnud nii, et kui alguses
sünnivad perre tütred, katsetatakse ikka
edasi, sest soov on ka poisslaps saada?
Isa Jan: Meil küll sellist plaani polnud.
Kuigi tahtsime poega, aga kui kolmas tuli,
siis oli peamine, et ta oleks terve.
Kuidas kolme lapsega toime tulete?
Sellepärast ongi kolm, et oleme veendunud - suudame neile pakkuda kõike, mis
vaja on.
Kas isa peab rohkem tööd tegema?
Isa Jan: Teeb niigi. Töötan transpordi alal.
Ema Signe on kodune. Meil on väike transpordifirma.
Kas linna poolt olete ka mingit tuge saanud?
Ema Signe: Teise lapse sünni puhul saime
5000 krooni, nüüd 6000 krooni. Oleme saanud ka kinkekaardi ja nüüd on igakuine toetus kodusolevatele lastele.
Kui suureks lastepere kasvab?
Isa Jan: Ei tea, mis tulevik toob, aga kui
majandusliku poolega on kõik korras, võiks
veelgi lapsi olla.
Kas ema jääb siis koju lapsi hoidma?
Ema Signe: Ma ei tea, võib-olla käin vahepeal tööl, siis ei tekki sellist rutiini. Aga hiljem võiks ikka pesamuna ka olla.
Soovin noorele lasterikkale perele helget elu ja suundun sinnapoole, kus linnapea
teiste peredega juttu ajab.
Linnapea Ero Liivik, emadepäevani on
jäänud kaks päeva. Siin täna koos palju
õnnelikke emasid koos beebidega. Kuidas
siis oma beebi elab?
Ero Liivik: Meie beebi elab kasvava lapse
aktiivset elu. On juba 8 kuud ja veidi üle selle. Tema elujõud ja energia on kaasakiskuv.
Meie Beebiballil olin ise novembrikuus, aga

siis lasteaia vanas osas. Midrimaa uues juurdeehituses on Beebiball täna esimest korda.
Kuulates seda, mida siin täna räägiti,
jääb mulje, et Saue linn suhtub lastesse
hoolitsevalt ja hästi.
E.L.: Juba see Beebiballi traditsioon on
mitu head aastat. Kui vaatame seda, mida
linn saab ja võib teha, siis oleme püüdnud.
Saab alati paremini, aga viimastel aastatel on
tõstetud sünnitoetust, selle aasta 1. jaauarist
on see juba 6000 krooni ja plaan on seda
veelgi suurendada. See on raha, mille inimene kohe kätte saab. Tegelikult ka see, et Saue
linn on ehitanud lasteaiale juurdeehituse, remontinud olemasolevat, laiendanud kooli
võimalusi, ostnud asju sinna, loonud palju
vaba aja veetmise võimalusi, on märkimisväärne.
Möödunud aastal andis UNICEF Saue
linnale lastesõbraliku linna tiitli. Olen arvamusel, et see pole väljateenimata tunnustus.
Aastate jooksul on palju inimesi sinna oma
tööjõudu ja mõtet pannud, maksude maksmise kaudu oma raha eraldanud.
Tänasel beebiballil oli kaks perekonda,
kellel juba kolm last. Väga noored inimesed. Ühelt poolt sõltub see perekonnast ja
tema võimalustest, aga julgen väita, et kui
linn ei tegeleks strateegiliste asjadega sedavõrd metoodiliselt ja süsteemikindlalt
nagu Saue, ega siis noored ei julgeks nii
palju lapsi muretseda.
E.L.: Selles mõttes on meie tegutsemisel
suur tõetera sees. Ühelt poolt, kui vaatame
statistikat, siis tänu emapalgale, on iibeolukord eestlaste hulgas paremaks läinud. Teisalt elukeskkond ja meie võimaluste rohkus
on kindlasti kindlustunnet andev, et saada
kolmas laps. Seda nii enda võimaluste osas
kui selles, mida suudab pakkuda omavalitsus ja riigipoolne tugi. Eestlastel pole rahvusena säilimiseks muud valikut.

Istuvad oma emmede süles (vasakult paremale): LIISA JUSS, ERIN MIZER, LISET VARVAS, SANDER KAROL AVARAND,
RIKO KAARLEPP, ROBIN MITT, RISTO KOORT, ROSANNA ELISA RIKKA, MARILI PENDER, BERIT LAAR.
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Harjumaal algasid heakorra konkursid
Harju Maavalitus ja Harjumaa
Omavalitsuste Liit kuulutasid välja juba traditsiooniliseks
saanud maakondlikud heakorrakonkursid Kaunis Kodu ja
Ilus Küla. Samuti toimub Vabariigi Valitsuse nimel Eesti rahvusvärvides mastivimplite annetamine. Kandidaadid tuleb
esitada maakondlikule komisjonile Kodukaunistamise Harjumaa Kogu.
Harju Maavalitsuse
pressiteade
„Heakorrakonkurssidega soovime kaasa aidata koduümbruste
väärtustamisele ning kaunimaks
muutmisele. Eelnevate aastate
konkursside kogemus on olnud
väga positiivne ning osavõtt aktiivne,“ sõnas Harju maavanema
kohusetäitja Jaan Mark. „Sel aastal loodame rohket osavõttu just
kauneima omavalitsuse väljaselgitamiseks, et ka omavalitsused pööraksid heakorrale veelgi
enam tähelepanu,“ lisas Mark.
Eesti rahvusvärvides mastivimplid antakse koos peaministri poolt allkirjastatud tänukirjaga
üksikisikule, perekonnale, orga-

nisatsioonile või kogukonnale
tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.
Iga omavalitsus saab esitada 4 kandidaati ning esitamise
tähtaeg on 5. mai 2005.
Tänukirjade ja vimplite üleandmine on kavandatud Võidupühale. Konkursi Kaunis Kodu
eestvedajaks on Harju Maavalitsus. Iga omavalitsus saab esitada
kuni kolm kaunimat objekti, millised reeglina peaksid olema valla- või linnasisese konkursi võitjad. Objekte hinnatakse kolmes
kategoorias: maakodu, eramu
või korteriühistu tiheasustusega piirkonnas ja ühiskondlik
hoone või tootmisettevõte. Kandidaatide esitamise tähtaeg on
25. mai.
Konkursi paremad selgitatakse välja 30. maist - 02. juunini toimuva ülevaatuse käigus.
Kõigi kategooriate kolme paremat autasustatakse Harju Maavalitsuse tänukirja ning auhinnaga. Konkursi võitjad kõigis
kolmes kategoorias esitatakse autasustamiseks Vabariigi Presidendile. Konkurssi toetab ka Harju-

maa Omavalitsuste Liit.
Kauni kodu konkursi raames
selgitatakse ka tänavu välja parima heakorraga omavalitsus, kes
esitatakse samuti autasustamiseks
Vabariigi Presidendile.
Kandidaadid
konkurssidel
osalemiseks tuleb esitada Kodukaunistamise Harjumaa Kogule
aadressil Harju Maavalitsus, majandusosakond, Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn.
Konkurssidel osalemise tingimused ja hindamiskriteeriumid
on saadaval Harju Maavalitsuse

kodulehel http://www.harju.ee/
in.php?GID=4&SID=103 ning
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
kodulehel http://www.hol.ee
Täpsem info:
Jüri Muru - Majandusosakonna
maaelu nõunik, komisjoni esimees
Tel. 611 8780, e-post
jyri.muru@mv.harju.ee
Maret Välja - Majandusosakonna
peaspetsialist
Tel. 611 8773, e-post
maret.valja@mv.harju.ee

2004.a. Kauni kodu konkursil sai maakodude kategoorias II
koha Lohu talu Keila vallast.

ÜHESKOOS KAUNI KODU NIMEL!

Vabariigi Presidendi Lennart
Meri poolt 1998. aastal taasalgatatud kodukaunistamisalane
liikumine on jätkunud ja laienenud ning käes on aeg esitada kandidaate nii maakondlikule kui ka Saue linna 2005.a.
konkursile. Kodukaunistamise Harjumaa Kogule esitatakse
autasustamiseks 2004. aasta linnasisese konkursi võitja – Elvina ja Urmas Müürseppa koduaed aadressil Kivipõllu 8a.
Inger Urva

Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Õppimine ja kogemuste vahetamine on elus edasijõudmise aluseks. Sellele tuntud põhitõele on
rajatud Sauel ka ilusate koduaedade kujundamine, nendest rõõmu
tundmine ja siis tunnustuse jagamine, eesmärgiks ümbritsevasse loova suhtumise kujundamine.
Tugev ja turvaline kodu ei sünni
iseenesest. Korras, puhas ja kaunis
eluase nõuab aega, hoolt ja armastust. Kui kodu on tugev sisemiselt,

on ta kaunis ka väliselt. Need asjad
käivad koos.
Linnavalitsuse ja linnavolikogu seisukoht on ühene: heakorra tagamise mõjutusvahendina ja inimeste tunnustamiseks
tuleb jätkata kodukaunistamise liikumist. Ootame linnaelanike ettepanekuid linnasisesele
konkursile „Kaunis Kodu 2005”
e-posti aadressil inger@saue.ee.
Ettepanekute esitamise tähtaeg 01.06.2005.
Kodukaunistamise liikumise
eesmärgiks on seegi, et mida teadlikumaks muutuvad inimesed,
seda kaunimaks muutuvad koduaiad ja loodus meie ümber. Säästva
eluviisiga ei ohustata looduse mitmekesisust ega põhjustata keskkonna saastumist. Et õppimine on
tarkuse ema. siis korraldame 25.
mail Päevakeskuse ruumes loengu teemal: „Jäätmete liigiti kogumine, sh kompostimine”. Lektoriteks on eriala spetsialistid (jälgi
päevakeskuse tööplaani!). Meie
linna kodanik Kalju Heinvee jagab praktilisi näpunäiteid.
30. mail korraldame jäätme-

käitlust tutvustava väljasõidu
Tallina Prügilasse, et oma silmaga kaeda, milline näeb välja euronõuetele vastav prügila ja miks
jäätmeid sorteerida. Nõusoleku
meie linnakodanikke vastu võtta
on andnud Tallinna Prügila juhatuse liige Allan Pohlak. Peale
prügila külastust tutvume looduskaunite kohtadega Jõelähtme vallas ning külastame Neeme küla,
mis on pälvinud kaunima küla
tiitli. Küla elu-olu tutvustab Nee-

me külavanem Maarika Kurvet.
Hea linnakodanik! Kui Sul
on aega ja soovi osa võtta, anna
endast teada Päevakeskuse telefonil 65 95 070. Kohtade arv on
piiratud.
Soovin, et ka käesoleval kevad-suvisel hooajal jätkuks kodukaunistamise tööindu kõigile
ja see töö sünniks teadmises - tulemused tulevad kasuks iseendale
ning Saue linna rahvale.
Jõudu kõigile!

HEA KAASLINLANE!
Saue on meie kodune linn.
Nüüd, kus suur kevad on väljas,
kutsuvad Saue linna reformikad
kõiki agaraid inimesi
21. mail 2005.a. kell 11.00
Keskuse parki linna heakorra telgutele.
Võimalusel võtke oma reha-labidas kaasa, kuigi ka
kohapeal on piiratud kogus riistu olemas.
Kohvi pakub Paulig, suppi Kaitseliit,
Muusika eest seisab hea Madis Milling.
KOHTUMISENI LAUPÄEVAL, 21. MAIL
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Grillihooaeg on alanud ehk
Paulig Baltic tegemised sellel
suvehooajal!
Rainer Tammet
Paulig Baltic turundusdirektor
Kevad on käes ja suvi lähenemas. Pauligil on olnud pikaajaline traditsioon korraldada koostöös Saue linna ja teiste ettevõtetega Saue
perepäev. Viimased aastad on üritus toimunud Saue maitseainete
laada nime all. Sel aastal aga võtame osa Saue Linnavalitsuse poolt
korraldatud laadast, mis toimub Saue linna sünnipäeva auks 27.augustil. Seega saavad kõik soovijad sel aastal osta Santa Maria maitseaineid ja Pauligi kohvi sünnipäevalaadal, mis ju ongi omamoodi
Saue Linna Perepäev. Lisaks veel palju teisi põnevaid toidu-ja loodustooteid, toredad kontserdid, mängud jne.
Võtame osa veel 20-22 mail toimuval Türi Lillelaadast, kus oleme väljas Santa Maria müügitelgiga. Sealt saab osta ja proovida meie
tooteid ning sinna juurde jagatakse nõuandeid. Edasi tuleb Hauka
laat Antslas 6 - 7.augustil, kus samuti tutvustame ja müüme tooteid.
Kuna on saabunud grillihooaeg, siis kutsume teid kindlasti kasutama meie poolt toodetud grillisegusid, marinaade, grillõlisid ja glasuure. Need on tõeliselt head maitset andvad tooted, mille kasutamine on lihtne ja mugav.
Soovime ilusat kevadet!

Klubi Tammetõru kohtus
Madis Millinguga
29. aprilli õhtupoolikul olid Tammetõru lustakad prouad ja krapsakad härrad katnud eestimaiselt mitmekesise ja maitsva võileivalaua. Külla oodati Saue üleriigiliselt tuntud linnakodanikku MADIS
MILLINGUT ja volikogu esimeest RAFAEL AMOST. Siis nad tulidki ja gruppides vestelnud, reisi- ning muid viimase aja muljeid vahetanud seltskond võttis laudade taga istet. Peale sissejuhatavaid sõnavõtte ja klubi liikmetele vajaliku informatsiooni edastamist jõudis
jutujärg Madise kätte. Vilunud esineja ja paljudel kohtumistel oma
tegemistest rääkinud mees alustas algusest – kuidas ja millal MaiedValdurid ning teised populaarsed lava-eetri-pildikasti kujud reaalsuseks said, kuidas on siiani elanud, mis naljakat nendega on juhtunud. Nagu Madis ütles – püüab ka eesootavatele küsimustele
kohe vastata. Nagu huumorimeelega näitlejale kohane, võlus esineja oma harilikuna tunduva jutuga seltskonnalt ridamisi naerupahvakuid välja, Ülevaade saadi ka Madis Millingu elukäigust ja haridusteest, küsimusi esitati nii kino kui televisiooni tagatubade kohta,
huvi tunti ja vastus saadi sellelegi küsimusele, kuidas ikka seda saadete vaadatavust välja selgitatakse. Pikalt oli kõneaineks Maie-Valduri keeruline grimm. Vahepeal lasti hea maitsta koduahjus küpsetatud porgandipirukatel, mängiti akordioni ja edendati ühislaulmist.
Siin pole sauelastel midagi häbeneda – nagu ütles mõni aeg tagasi
Saue linna külastanud Ukraina Vabariigi suursaadik Eestis Mõkola
Makarevitsh, kui ta samade daamide laulu kuulis: olen vist jõudnud
kohalikule laulupeole.
Üle paari tunni neljandat aastat Sauel elaval Madis Millingul sel
õhtupoolikul aega polnud – ta on ka Kaitseliidu ohvitser - tuli koju
minna, riided vahetada ning Kaitseliidu õppustele suunduda. Lubas
aga mõne aja möödudes jälle külla tulla. Kohtumine ekraani ja eetritähega jättis meeldiva mulje – ei mingit staaritsemist, mõnus ja
meeldiv suhtlemine.
Kui üks külaline lahkus, ei kuulutatud pidu veel lõppenuks. Volikogu esimees Ralf Amos, kes ennegi ühele või teisele kõrvaltoolile istunule oli inimest vaevavale küsimusele vastuseid andnud, jätkas
seda tegevust, ülejäänud kokkutulnud tundsid rõõmu ühisest seltskonnast.
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Hõimlane Mordva Vabariigist
suhteid edendamas

Saue linna välissuhtlus on jätkuvalt aktiivne. 5. mail oli külas soome-ugri rahvaste õiguste aktiivne eestvõitleja Vene Föderatsiooni Mordva Vabariigist NIKOLAI BUTYLOV. Härra Butylov on
Mordva Regionaalse Soome-Ugri Kultuuri- ja Majanduskoostöö
Ühiskondliku Fondi Direktorite Nõukogu esimees, teadlane ja ülikooli õppejõud. Ta annab suures osas oma kulu ja kirjadega välja
ka mordva rahva ajalugu, kultuuri ja igapäevaelu kajastavat ajakirja „MASTORAVA“. Sauel oli meie Mordva hõimlasel kohtumine ja
jutuajamine Linnavolikogu esimehe RAFAEL AMOSEGA ja linnapea ERO LIIVIKUGA.
Nikolai Butylov on Eestimaal sagedane külaline, ta on pidevas
kontaktis meie soome-ugri liikumise aktivistidega ja Saue naabri,
Keila linnaga. Lühikesel ja sisukal kohtumisel Saue Linnavalitsuses
oli kõne all soome-ugri rahvaste olukord praegusel Venemaal, arutati nende keeruliste suhete ja probleemide valgustamise võimalusi maailmas. Külalise soov oli saada selles raskes töös Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi abi. Saue Linnavolikogu esimees ja linnapea
soovitasid kontakti võtta hr. Linnart Mälliga, kes teatavasti on säilitanud sidemed Hollandis, Haagis asuva Esindamata Rahvaste Organisatsiooni peakorteriga. Samuti kinnitasid Saue linna juhid, et igasuguse võimaliku Sauepoolse abiga võivad mordvalased arvestada.
Sõpruse süvendamise ühe sammuna pakkus Mordva külaline Saue
linnale ka sõpruslinna Mordva Vabariigis. Saue pool võttis ettepaneku teadmiseks ja selle juurde otsustati järgnevate kokkusaamiste
käigus konkreetsemate küsimustega tagasi tulla.
Sauelt sõitis Nikolai Butylov järgmisel päeval edasi Hamburgi.
Selleks sooviti talle head teed.

Harjumaal iive jätkuvalt positiivne
2005. aasta esimese nelja kuuga on Harjumaa juurde saanud 430
uut ilmakodanikku.
Eevi Alaniit
Perekonnaseisuosakonna juhataja
Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel registreeriti
aprillis Harjumaal 120 sünniakti, mis on suurim sündide arv Harjumaal käesoleva aasta nelja kuu jooksul. Poisse sündis aprillikuus 59
ja tütarlapsi 61. Esmasündinuid oli 45, teisi lapsi 47, kolmandaid 19,
neljandaid 8 ja üheteistkümnendaid üks. Kahte perre sündisid kaksikud.
Tütarlastele pandi nimeks Demi, Rebecca, Gemma, Racheli,
Linda, Liisi, Ulvija, Karoliine, Delis, Emily, Mona-Liis, Anni-Leene,
Agne Veja ja Emma-Katariina.
Poisid said nimeks Joosep, Jan, Siim, Joonas, Toomas, Alar,
Karl, Gregor, Gleb, Nikita, Maksimilian, Oliver, Germo, Timothy,
Jan Harri ja Otto Markus.
2005. aasta esimese nelja kuuga on Harjumaa juurde saanud 430
uut ilmakodanikku, neist tüdrukuid 215 ja poisse 215. Nelja kuuga
on Harjumaal kokku koostatud 391 surmaakti. Lahkunute keskmine vanus on oli meestel 69 ja naistel 79 aastat.
Kõige enam on lapsi sündinud Viimsi vallas - 53 last, Saue
vallas - 38 last, Maardu linnas - 36 last ja Saku vallas - 36 last.

Andmed Saue kohta
2005. aastal on sündinud 21 last, nendest 12 tüdrukut ja 9 poissi.
2004. aastal samal ajal sündis 19 last.
Huvitavamad nimed: tüdrukud - ERIN, DELIS, AGNE VEJA, MIA
CORDELIA , ROSANNA ELISA, BIRGITTA-SIMI.
Poisid - LAURIT, ROBIN.
Surmaakte koostati 13.
IIVE ON POSITIIVNE.
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NOORSOOVAHETUS
Living in Extremes noored on
tagasi - targemad, tublimad,
kindlasti avatumad! Kaks
nädalat Gröönimaal veedetud
aega on nende sõnul parim
elamus kogu senise elu jooksul, pani iga osavõtja mõtlema
keskkonna, inimsuhete, kultuuride ja iseenese üle, õpetas
asju uue pilguga vaatama.
Epp Adler
projektijuht
E-post headest@montreal.ee
Living in Extremes on rahvusvaheline projekt, mis ühendab
noori Eestist, Sardiiniast (Itaalia)
ja Gröönimaalt. Need 30 noort
on kokku tulnud, et arutleda ja
tunnetada, mida tähendavad
ekstreemsused tänapäeva maailmas. Märtsikuu kaks viimast
nädalat tehti seda Aasiaatis,
Lääne-Gröönimaal, mis pakkus
osavõtjatele äärmuslikke elamusi ja muljeid nii looduses kui tegevustes. Eestlased hakkasid
ühtäkki metsast puudust tundma. “See on midagi kirjeldamatut - lumi, mäed, meri - samas
ei ole ühtegi puud ega põõsast,”
ütleb grupi liige Eve oma elamuse iseloomustamiseks. Iga tegevus lisas projektile ekstreemsust
- koerarakenditega ja mootorsaaniga sõit, hülgenahal kelgutamine, kalastamine, iglude ehitamine, suusatamine... Lisaks
toimunud tubaste tegevuste käigus arutleti tuliselt selle üle, kas
vaalade tapmine on ikka õige
ja kuidas üldse külmas keskkonnas hakkama saada. Keskkonna kõrval on noorteprojekti
eesmärgiks erinevate kultuuride
tundmaõppimine. Juba Gröönimaa ise pakkus osavõtjatele võimalust avastada enda jaoks
täiesti teine eluviis ja uued harjumused. Kohapeal prooviti ära
vaalarasv, käidi kuulsaima kohaliku rock-grupi kontserdil, mis
tekitas vastakaid elamusi kõigi
kolme rahvuse seas. Rääkimata sellisest igapäevasest pisiasjast, nagu ajast kinnipidamine,
mis erinevatest rahvustest noori eristas.
Kuigi koosveedetud kaks
nädalat kinnitasid ka teatud ste-

reotüüpe, õppisid noored nägema asju, mida tavaline turismireis pakkuda ei suuda.
Siim: “Kindlasti on see projekt kasulik juba sellepärast, et
läbi suhtlemise hakatakse rohkem väärtustama enda kultuuri, samas tolerantsemalt suhtuma teistesse.“
Suure-Jaanist pärit Laura
sõnul avardab selline noorsoovahetus silmaringi: “See, mis varem tundus kummalisena, võib
osutuda hoopis kasulikuks ja
järgimisväärseks.”
Annika Viimsist: „Ma pole
vist kunagi nii palju uusi põnevaid asju kogenud nii lühikese ajaga. Tänu sellele projektile
olen avatud uutele eneseületuskatsetele. Tuleb haarata kõikidest võimalustest, mida elu pakub, iga kogemus kasvatab.”
Gröönimaal käisid Carmen,
Kristi, Annika, Siim, Risto, Eve,
Rait, Laura, Toomas ja Silver,
Pille-Mai ja Epp.
Ettevõtmise kasulikkusest
kokkuvõte:
Kes ütleb, et noored ei saa
sellistest projektidest kasu, on
lihtsalt kitsarinnaline. Kümme
Gröönimaal käinud Eesti
noort oskavad oma kinnituse
kohaselt nüüd elu ja asju hoopis teise pilguga vaadata!
LIVING IN EXTREMES
projekt on koos käinud kahel
korral - 2004. aasta suvel Eestis
ja nüüd Gröönimaal. Arvestades
edu, soovivad kõik osapooled
jätkata 2005.a. septembris Sardiinias. Eestipoolseks projektipartneriks on MTÜ HeadEst,
2004. a. loodud organisatsioon,

tegevuse eesmärgiks pakkuda
noortele põnevat tegemist nii
välismaal kui Eestis, mis arendaks neist aktiivsed ja elus toimetulevad kodanikud. LIE
projekt on saanud teoks tänu
programmi Euroopa Noored
toetusele. Eesti noorte Gröönimaale sõitu rahastasid lisaks
Põhjamaade Ministrite Nõukogule ka need Eesti kohalikud omavalitsused, kelle noored projektis osalesid. Lisaks on
abiks olnud Eesti tootjad Liviko
ja Kalev.
Gröönimaa muljeid saab
lugeda netist aadressil www.e
kstreem.blogspot.com
Saue noormehe RISTO
BRISTOLi Gröönimaa reisi
toetas ka Saue linn. Nüüd juba
mõnada aega kodus olnud
Risto saatis Saue Sõnale lahkesti oma kommentaari.
Projekt nõudis arvestatavat
ettevalmistust nii grupijuhtidelt
kui osalejatelt. Oli vaja ette valmistada rahvuslik õhtu sh. Eestit tutvustav ettekanne, söök/
jook, mängud, muusika jne. Lisaks vaba aja sisustamine ja ettekanne lihavõtete kohta. Programm oli väga mitmekülgne
– välitegevused, töötoad,
rahvusõhtud
ja vaba aeg
olid hästi balansis. Ülipositiivsed tunded
jäid iglu ehitamisest, koerarakenditest,
mootorsaanidest, matkast

jäämäe juurde... Töötoad ja tubased ettevõtmised olid head,
kuid jäi tunne, et meile oleks
võinud keerukamaid probleeme
anda. Eestis toimunu jättis keerukama ja ka huvitavama mulje. Rahvusõhtud olid mõnus jätk
juba Eestis toimunule. Vaba aeg
kulus väga mõnusalt. Eriliselt jäi
meelde kohalik diskoteek.
Peale projektis osalenute sai
kindlasti otsest ja kaudset kasu
kogu grööni rahvas. Projekti
tähtsusest andis märku üleriigiline televisioonikanal, kus LIE’le
pühendati umbes kümme minutit õhtust eetriaega.
Pärast telesaadet teadvustas
suur osa gröönlastest, et Gröönimaa pole pelgalt ilusa ja erilise
loodusega maa, mida tuhanded
turistid üle maailma vaatama
tulevad, vaid midagi enamat.
LIE projekt annab arvatavasti esimest korda selgelt mõista
kui huvitav ja oluline on grööni
kultuur ja rahvas kogu maailma
jaoks. Projektis osalenud noored said vastu kohalikud naljad,
seltskondlikud mängud jne. läbi
suhtlemise kooliõpilaste, õpetajate, küttide, kohalike perede,
poemüüjate, taksojuhtide, kokkade jt. Kohalikud kooliõpilased
said vahetu kontakti omavanustega teiselt kontinendilt. Kütid,
kes meid koerarakenditega sõidutasid, nägid, et nende amet ja
eluviis on ka mujal maailmas au
sees. Kohalikud pered, kes meid
võõrustasid ja võõrastel pea igat
oma kodu nurka lubasid uurida,
tulid meid isegi lennujaama ära
saatma.
Kokkuvõttes võib projekti
igati kordaläinuks lugeda. Arvatavasti ootavad kõik osalenud, kaasarvatud mina, millal
juba Sardiiniasse sõita saab.
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SAUE TAMMED – JÜRIÖÖ KUNINGAD
Jüriöö jooks – ainus orienteerumise teatevõistlus Eestis, kus mehed ja naised võistlevad ühes võistkonnas, meedias kõige rohkem hinnatud ja kõige rohkem kajastatud. Pika traditsiooniga,
mõneti eksootiline. Aasta esimene võistlus. Peale Jüriööd läheb
suvine orienteerumishooaeg lahti. Seekord oli stardis 60 võistkonda ja SAUE TAMMED (Erkki Aadli, Kirti Rebane, Andreas
Kraas, Viivi-Anne Soots, Marek Nõmm) võitsid neljandat korda
järjest. Vähe sellest – II võistkond (Jürgen Einpaul, Marje Venelaine, Lauri Malsroos, Edith Madalik, Peeter Pihl) oli napilt neljas, III võistkond (Eeik Aibast, Laura Soosalu, Erkki Liiv, Piia
Paasma, Arno Vaik) 30 ja VANAD TAMMED – veteranid Johannes Tasa, Hille Tasa, Ülo Vainura, Virve Orav, Andres Käär saavutasid 42. koha. Uhke värk. Mitte iga väikelinn ei saa nii paljude võistlejate ja nii jõulise esinemisega ühel spordialal hiilata.
Seetõttu kogunesid toimetuse palvel ühel reedesel õhtul Saue
Gümnaasiumis Edith Madalik, Kirti Rebane, Erkki Aadli, Andreas Kraas, Marek Nõmm, Lauri Malsroos, Ülo Vainura ja Johannes Tasa, et rääkida sellisest tegevusest Sauel nagu orienteerumissport. Allpool jutuajamisest kokkuvõte.
Paar õhtut enne reedeõhtust jutuajamist näitas AK Sport Lõuna-Eestis toimunud võistlusi – uudisnupu
kaadrites oli iga teine-kolmas võistleja Saue nimega särgis!
Saue tegijad on kõvad, kuigi kandepind väga lai pole. Klubisport on tänapäeval selline, et kõik
Saue nimel võistlejad Sauel ei elagi.
Aga Jüriöö võistkonnad on sellised,
et Saue linna taust on kõigil. Eks see
ole nii kogu vabariigis. Näiteks Võru
klubis on inimesi, kes elavad Tallinnas jne jne. Nagu ikka läheb, läheb
jutt asjade alguse peale.
Sõna võtab ÜLO VAINURA:
„Sauel oli vanasti Harju EPT. Ehitati silotorne, mis oli tulus ettevõtmine ja sellega seoses värvati siia tööle
palju spordirahvast. Eesotsas Toivo
Nuudi, kes oli tol ajal Sauel spordi A ja O. Käis aastaringne spartakiaad. Talv otsa ja kogu suve. Sügi-

Marek lõpusirgel.

sel tehti kokkuvõtted ja üks suur
pidu. Siis hakkas sellest välja kasvama üks grupp orienteerujaid, oli
jälle üks väga vajalik ja legendaarne mees, bussijuht Hugo Pikkpoom,
kes korraldas igal neljapäeval bussisõidu tuntud orienteerumisneljapäevakutele. Buss oli alati täis ja ka
lapsi palju. Nädalavahetustel sõideti aga sinna, kus võistlused toimusid, või kus oli parem orienteeruda
- kasvõi Võrumaale. Kuna oli vene
aeg, siis buss ei maksnud midagi,
selle maksis EPT kinni ja ka osavõtumaks oli väike. Nii see orienteerumine Sauel välja arenes. Algul oli
Saue orienteerumisklubi Tammed.
Enne oli veel SK ELSAR. 80-ndate
lõpus, võis ka 90-ndal olla, käisime
isegi Saksamaal, seal Demokraatliku
poole peal. Järgmine aasta tahtsime
ka minna, aga sakslased enam meile
ei vastanud. Seal hakkas juba lagunemine pihta. 1992. aprillist nimetame klubi SAUE TAMMED. Tõnu
Raid TREV-ist oli alustaja.“
Edasi räägime põhjustest, mis
on Saue Tammed suutnud viinud
neli aastat järjest Jüriöö jooksu võiduni. Kirti Rebane, kes teist vahetust joostes suurendas napi algedu 2 minuti 12 sekundini, ütleb,
et kuna on segavõistkondade kõige
tähtsam võistlus Eestis, siis tuleb see
lihtsalt ära võita. Klubitunne, ühtekuuluvustunne on oluline. Lauri
Malsroos kurdab, et pole esimesse võistkonda veel pääsenud, aga
oluline on kuuluda Eesti parimasse orienteerumisklubisse. Aga teise
võistkonna neljas koht, kui kolmandast jäi puudu napid 10 meetrit, on

Jüriöö autasustamine 2005.
samuti suur asi. „Nüüd peame suutma tuua klubile kaksikvõidu!“ ütleb
Malsroos.
Sauel on ju ka muid võite, teatejooksudes nii naiste kui meeste
meistrikullad.
Jüriöö jooksu võidu nimel kunagi Saue Tammede võistkond kokku pandigi. See oli aastaid eesmärk,
selle nimel harjutati ja võistkond
komplekteeriti. Ka isiklikud ambitsioonid ületati. Oli ikka 5-6 aastat, kus oldi teised. Nüüd on individuaalne tase tõusnud. Ilves võitis siis
9 korda järjest. Aga seda, et esimestel aastatel esikohta ei võidetud, peetakse heaks. Muidu oleksid inimesed klubidesse laiali läinud. Nüüd
aga ollakse kaua koos palju läbi
teinud ja koos ka jätkatakse. Ilvese
löömine ei ole praegu enam probleem, pole nagu eesmärk omaette.
Andreas Kraas - kolmas vahetus ja edu kasvas veelgi – vahe oli
üle 7 minuti. Mis tunne oli? „Tunne oli hea. Tänu heale sooritusele.
Selleks sinna mindigi, et hästi joosta. Eesti orienteerujate tase ei ole
eriti kõrge. Igale vahetusele ei jagu
tasemel mehi. Mul oli 4-5 tugevat
konkurenti, aga nendest olin ma parem. Eks öine orienteerumine on
alati probleemne. Mõnele sobib see
paremini, mõnele halvemini. Minul
on need jooksud õnnestunud.
Juba see, et Erkki (Aadli) esimesena metsast välja tuli, andis kõigile kindlust. Minutitest pole vaja teha
erilist järeldust. Oluline on see, et
kõik tegid hea soorituse. Tulemus
on aga vaja vormistada.“
Veteranide võistkond tegi samuti kõva soorituse. Mitu korda
on Johannes Tasa Jüriöö jooksu
võitnud? „Esimene võit tuli 1970.a.
Polütehnikumi võistkonnaga Kei-

las. Siis 1973.a. Harju Jõuga. Harju
ja Tartu vastasseis oli läbi aastate pinev, tähendab Tartu Ülikool ja Harju Jõud. Kiroviga olime teised. Osavõtu rekord oli Padisel, 1984.a. Mina
jooksin viimast vahetust.“
Valgat, Põlvat pole esindanud? „Ei ole. Kui mina jooksin, oli
süsteem natuke teine. Siis klubisid
ei olnud. Siis olid kehakultuurikollektiivid.“
Väljund meedias on oluline
klubile, aga ka Saue linnale. Linnaga on Saue Tammedel hea koostöö ja linn ka võimaluste piires
neid toetanud. Loodame, et see kestab edasi. Kuid riigi toetus on suurem kui linna toetus. Linn toetab
peamiselt lapsi ja see on hea ning
väga oluline. Kui aga sihid on seatud kõrged, nõuab see ka teatud finantsilisi väljaminekuid. Tänapäeval maksab juba võistlustele minek
palju. See on kõik sportlaste endi
kanda. Teatevõistlused on veel klubi peal, aga kõik muu maksavad ise.
Võistlused toimuvad enamasti Lõuna-Eestis, sõit sinna maksab ja kui
veel ööbimine ka ,siis on see tubli summa. Linn on aidanud võistlusdressidega. Linna on koondunud palju häid orienteerujaid, kui
oleks võimalik, võiks rohkem aidata. Saue linna teistel spordialadel
pole selliseid tulemusi. Orienteerumisklubi Saue Tammed tegeleb ka
lastega. Kasvatab noori orienteerujaid, et järjepidevus kestaks. Tipptasemel on orienteerumine tempoga
jooks. Harjutamise perioodil tuleb trenni teha 10 korda nädalas. 34 korda nädalas kaks korda päevas.
Tammed ütlevad, et profi tasemele
ei jõua, sest kõik käivad tööl.

(Järg 7. lk)
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SAUE TAMMED –
JÜRIÖÖ KUNINGAD
(Algus 6. lk)
Põhjamaades on orienteerumisest
võimalik elatuda. Üks põhjus, miks
ala pole populaarne, on see, et pole
kvalifitseerunud olümpiaalaks. Pole
vaataja ala. Ta on osavõtja ala.
Baas on olemas, treenitus ka.
Milline on tulevik? Kuidas edasi minna?
Oluline on, et teises võistkonnas oleksid sellised võistlejad, kes
võiksid joosta esimeses. Et tekiks
sisemine konkurents. Teiseks - leida noori, kes hakkaksid alaga tegelema, oleks järelkasv. Meie hulgas
on inimesi küll, kes saakseid neid
õpetada, nendega tegeleda. Tegelikult oleks vaja treenerit aga teda ei
suuda ei klubi ega Saue linn üleval
pidada. Oleks vaja inimest, kes käiks
mööda koole ja räägiks noortega.
Tuleks populariseerida, tuleb muuta arvamus, et mis sa sinna pori sisse ikka otsid. Oleks spordikool nagu
Põlvas, aga meil sellist võimalust ei
ole. Praegu kasvab järelkasv perekondadest välja.
Lõpetuseks lühikesed isikututvustused.
Kerti Rebane - orienteeruma
hakkasin 1986. aastal. Tõnu Raidi
poeg tuli meie klassi ja kuulsin sellisest spordist nagu orienteerumine. Läksin kohale ja nii ma hakkasingi käima. Saue Tammedega
liitusin 1995. aastal. Eelmise aasta MMil olin 22., sprindis ja teates
7. Eesmärgid: MM Jaapanis ja EM
järgmisel aastal Otepääl. Selle järgi
tõmban arvatavasti tippsportlase karjääri kokku. Saue Tammedega aga jooksen niikaua kuni I või II
võistkonda pääsen.
Lauri Maltsroos - Orienteerumisse tulin vanaisa õhutusel 19921993.a., Saue Tammede klubisse 1997-1998.a. Tippsaavutusi eriti
ei ole veel. Eesti meistrivõistlustelt
olen medaleid võitnud. On ka eelmise aasta noorte EMi 17. koht
sprindis.
Marek Nõmm - Isa kaudu,
kes õppis ülikoolis kehakultuuri ja
seal oli vaja ka orienteerumist teha.
1987. aastal tegin esimesed jooksud kohalikel neljapäevadel. 1992. a.

hakksin rohkem tegema, olin paralleelselt ka suusataja. Parim koht
2004.a. EMil 27. koht sprindis. Eestis olen koos Tammedega võitnud
kõik- võimalikud teated ja ka muid
medaleid saanud.
Andreas Kraas - alustasin
orienteerumist Sauel 1990.a. Tulin
sinna Raidi punti ja olin seal üks
nooremaid. Rahvast tuli palju, aga
mina olin see, kes alles jäi. Oli hea, et
vanem seltskond võttis mind hästi
omaks, 5-6 aastane vanusevahe ei
lugenud. Võidud on tulnud koos
Tammedega ja Balti meistrivõistlustel. Sihid on seatud kõrgemad.
Erkki Aadli – ka mina tulin
orienteeruma Tõnu Raidi juurde
1987.a. 7-8 klassi poisina. Rahvusvahelisi võite pole. Eesti meister teates ja Jüriöö võidud, individuaalselt
kaks Eesti meistritiitlit öises orienteerumises, lühirajal kaks teist kohta
ja pikal rajal üks kolmas koht. Tulevikus üritaks rahvusvahelistel võistlustel paremini joosta. Eks paistab,
kuidas jõuab.
Selline oli meie jutt tollel
reedel. Tegijad on kõvad sihid
kõrged. Kui mitte varem, siis aasta pärast tuleb Saue Tammedest
kindlasti jälle juttu teha. Kui on
tulnud viies järjestikune esikoht
ja arvatavasti ka kaksikvõit!
EDU NEILE!

Tammed lõpusirgel.
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22. aprillil toimus Sauel Jüripäeva orienteerumine, millele sai nimeks pandud “Tugrikujaht”, s.o. orienteerumisbingo ehk võidab see,
kellel on rohkem õnne.
Saue linna oli üles riputatud 10 kontrollpunkti (5 majade vahele ja 5 tammikusse), milledest tuli valida 5. Aega oli 50 minutit ja selle aja jooksul jõudsid ka jalutajad 5 KP läbida. Enamus võttis teekonna ette jalgratastel. Teadmatust ja elevust jätkus kuni auhindade kättesaamiseni, kuna alles pärast
finishi sulgemist hakati mängima läbitud punktide peale “bingot”, s.t. igale
punktile loositi teatud arv tugrikuid (2; 5; 10; 25; 50; 100; 150; 200; 300; 500).
Segadust ja arvutamist oli palju, kuid seda kõigest 10.minutiks, siis oli igaüks oma punktid ise või kellegi kaasabil kokku liitnud. Suuremaid ja väiksemaid auhindu jätkus kõigile 58-le osalejale.
Idee oli selles, et võiks võita ka see, kellel on väga vähene orienteerumiskogemus või puudub see sootuks.
Õnnelikemad orienteerumispunktide läbijad olid:
Cristian Anton IIIc klass 1155 tugtikut
Karl Kristjan Kuimet IIIa klass 1155 tugrikut
Artur-Andres Sapura IIIc klass 1155 tugrikut
Mario Uslaltsov II b klass 1005 tugrikut
Maria-Helena Aljas II b klass 1005 tugrikut
Marliis Odamus IIIa klass 1000 tugrikut
Katrin Nappus IIIa klass 1000 tugrikut
Mihkel Mäll VIIIa klass 955 tugrikut
X.Tammela, täiskasvanud 935 tugrikut
Eliise Lind I c klass 935 tugrikut
Tuuli Urgard, täiskasvanud 910 tugrikut
Laura Tirmaste IV a klass 910 tugrikut
Laura Soosalu VI c klass 902 tugrikut
Marko Pikkar, täiskasvanud 880 tugrikut
jne.
“Bingoorienteerumise” loosimisest võttis osa 58 vaprat. Tundus, et mida
noorem oled seda rohkem on õnne.
22. aprilli hommikul toimus nööriraja orienteerumine
Oma vanuseklassi parimad olid:
I klass
tüdrukud
1. Helena Palu I b
2. Marina Elias I b
3. Brita Liivamaa I b

poisid
1. Henrik Kummer I b
2. Ragnar Teas I c
3. Martin Rattasepp I a

II klass
tüdrukud
1. Õnne-Triin Einberg II b
2. Mari-Liis Olberg II a
3. Maria-Helena Aljas II b

poisid
1. Andreas Aadli
2. Romet Laanjärv
3. Mihkel Niilus II c

III klass
tüdrukud
1. Elina Niilus III b
2. Karin Nappus III a
3. Annaliise Kalamees III b

poisid
1. Raido Rüütli III b
2. Cristian Anton III c
3. Kaspar Treiman III c

IV klass
tüdrukud
1. Age Ermos IV b
2. Iiri Freivald IV b
3. Susanna Peek IV b

poisid
1. Stefan Kuld IV a
2. Kaarel Treubladt IV a
3. Kert Paidre IV a
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HARJUMAA NOORTE
PUHKPILLIORKESTRI SUURED TEOD
Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik võtab riiulist dokumendikaaned, paksud ja kõvade
kaantega. Paljudes asutustes seisavad nende pikad read uhkelt riiulites, kirevad sildid selgadel,
sees aga mõni üksik paberilible. Siin on aga igaüks tugev kesik. Kõik nendes olevad projektid on
saanud rahalist toetust väljaspoolt Saue linna ja edukalt läbi viidud. Selliseid sisukaid kaustu on
aukartust äratav rivi, sest Kristiina Liivik on Saue Muusikakooli juhtimise kõrval ka MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees. Töö missugune! Eesti Muusikaakadeemias klaverit õppinud noorproua huvi puhkpillide vastu tuli elust enesest. Kolleeg Harry Illak - andekas
ja väga võimekas dirigent - oli uppumas rahataotluste taganttõukamiste eestimaisel ulgumerel.
Sest ega ühekordsete juhutoetuste rahadega tänapäeval midagi ei korralda. Tuli see edukas muusikaline tegevus kuidagi vormistada, luua organisatsioon. Oma abi pakkus ka Harju Maavalitsus, algusest peale on Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri patroon Saue Linnavolikogu esimees
Rafael Amos. Koostati põhikiri ja 2000.a. alustati Sauel tööd mittetulundusühinguna.
Saue Sõna
Ülaloool kirjapandu tuli jutuks mõni nädal tagasi Saue Muusikakooli kitsukeses toas, kui rääkisime Kristiina Liivikuga uuest kontsertklaverist.
Kontsertklaveri jutt vormus artikliks eelmises lehes. Seal oli juttu ka sellest, et Riigikogu tantsis
oma Lahtiste Uste Päeval Saue pilli järgi – mängis
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. Nüüd uudis
- orkester on võitnud ka Eesti Grand Prix!
Küsisime Harry Illaku käest, kuidas saab
Saue linna muusikaelus nii tihti nii palju juhtuda?
H.I.: Mis seal salata, see on terve rühma inimeste järjepidev, sihikindel töö. Esinemiste juurde tagasi tulles - Riigikogu liikmed ei kippunud
tantsima, meeleolukontserdina planeeritud esinemine kujunes tõsiseks kontserdiks, mida kuulati tähelepanelikult algusest lõpuni.
Kui hakata mälupilti tagasi kerima aega, kus
väikestest muusikaringidest ja huviklassidest
hakkas idee arenema, asi edasi minema, et tagada
järjepidevus. See eesmärk on olnud kõigil silme
ees elu korraldamisel Saue Muusikakoolis. Ilma
pidevalt väikest taimekest kastmata suurt puud ei
kasvata. Kasvatamine on esialgu päris vaevarikas.
Nüüd on läinud lihtsamaks. Tulemuste põhjal on
jõutud äratundmisele, arusaamisele, et siin võibki olla Saue nokia. Saue Muusikakooli tegemisi
teatakse palju kaugemal kui ainult Sauel, Harjumaal või Eestis.
Me pole küll eriti välja öelnud, ega seina peale kraapinud, aga oleme kokku leppinud, et kui
midagi teeme, teeme hästi, teeme ülihästi. Teha
kõike maksimumi peale on edasiviiv jõud.
Mida saadud puhkpilliorkestrite Grand
Prix endast kujutab?
H.I.: Aprillikuu viimasel päeval toimus noorte puhkpilliorkestrite konkurss, kus astus üles 30
orkestrit oma programmidega, eesmärgiks kaardistada hetkeolukord puhkpillimuusikas. See oli
väike vahekonkurss enne 2007.aastal toimuvat
koolinoorte laulupidu. Selgitatakse sihte ja radasid, viimane aasta on üldse olnud puhkpillimuusikas suur reformiaasta. Likvideerus kooriühingu puhkpillimuusika sektsioon. Selle asemel on
moodustatud Eesti Puhkpillimuusika Ühing, katusorganisatsiooniks Kooriühing. Tundub nagu
oleks kõik endine, muutunud vaid nimetused.
Tegelikult on muutused sisulised. Konkurss oli
värske Eesti Puhkpillimuusika Ühingu suuremaid ettevõtmisi, esindatud olid muusikakoolid,

kõrgkoolid ja üldhariduslikud koolid. Kõik orkestrid võistlesid oma kategooriates. Zürii väljapandud peaauhinna, trompeti, võitis Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester enim saadud punktide
alusel. See oli üllatus, selja taha jäid ka kõrgkoolide orkestrid, kus peaks mängijatepoolne potentsiaal olema kõige tugevam. Seal pole ju tegemist
noorte ja õrnade inimestega, vaid juba tegijatega.
Kahju muidugi, et ei olnud väljas, kasvõi väljaspool konkurssi, Muusikakeskkool, Muusikaakadeemia, Otsa kool, Elleri kool. Väga jõulise mulje jättis Tartu Ülikooli orkester “Popsid”, Tallinna
Tehnikaülikool on alati väga heas vormis, nii ka
seekord. Meil õnnestus nad üle mängida. Konkurss ise oli väga raske ja organisatoorselt mitte mängijasõbralik. Rohkem kui 12 tundi järjest
puhkpillimuusikat! See oli ka žüriile väga raske. Noored mängisid mitmete orkestritega, ka
mina juhatasin nelja orkestrit. Harjumaaa Noorte Puhkpilliotkester esines eelviimasena. Ennelõunal kohal olla, mängida alles öösel ja siis veel
ennast selliselt kokku võtta - see oli nagu raskem pool.
Meil on aga väga kõrge treenitusaste, 9 aasta
jooksul on see välja arenenud. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on endale võtnud kohustuse iga hooaja jooksul üks pikem kontserttuur
maha mängida. Oleme pidanud esinema igasugustes ekstreemsetes oludes. Möödunud aastal mängisime Lõuna-Prantsusmaal tund aega
järjest lõõskava päikese all niimoodi, et lapsed
hakkasid minestama. On mängitud lauspaduvihmas, bussireisilt 20 minutiga lava üles pandud ja mängima. Ka siis tuleb endast anda parim. Võib-olla oli meie jaoks hea, et me ei läinud
seda konkurssi rinnaga võitma. Eesmärk oli näidata oma praegust taset, see fikseerida. Ütlesin
eelmisel päeval proovis, et pole tähtis, milline on
tulemus, vaid see, et mina ja teie ise olete mänguga pärast rahul.
Lisaksin, et meie õpetajate ja eestvedajate üks
printsiipe on - tulemus ja kogu protsess peab olema huvitav, kaasakiskuv, põnev, eriline ja sellele
erilisusele pannakse punkt sellega, et kõik tuleb
ka hästi välja. Meil pole olnud selektsiooni, kas
oled tasemel mängija või mitte. Kellel on omalt
poolt olemas motiveeritus, tahtmine kaasa lüüa,
on alati teretulnud ja see on juba minu asi, millise
rolli ma talle orkestris annan. Nõudmised on igaühe võimetele vastavad. Noorte ja laste puhul on

HNPO dirigendile Harry Illakule annab
Grand Prix üle zürii esimees Toomas
Kapten.
väga oluline näha ja tunnetada ise oma perspektiivi kollektiivis.
Miks Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester,
mitte Saue?
H.I.: Peab olema registreeritud, oma postiaadress jne. Hetkel, kui selgus, et orkestrile on
parim muutumine mittetulundusühinguks, tulei
korraldada organisaatoorne pool, finantsskeem
jne, oli kõige otstarbekam teha seda Sauel. Orkestri direktriss Kristiina Liivik tegi ja teeb oma
põhitööd Sauel, oleme palju kasutanud Saue
Muusikakooli instrumentaariumi. Oleks ülim
totrus muretseda hirmkallid pillid, mis enamuse ajast seisavad. Tuleb ühildada raha ja tekitada ühisvara. Ka minu põhitegevus oli siis suures
osas Sauel, kõige rohkem laagreid on toimunud Saue Muusikakooli juures. Üks parimatest
õpilasorkestritest on Saue Muusikakooli orkester, sauelased on orkestris tooniandev seltskond.
Seda ei saa salata, kuigi väga olulist jõudu mängijatena on ka mujalt.
Millised on plaanid? Kas pärast suurt võitu
on jalad seinale pandud?!
Loomulikult mitte. Meie pikas agenguprotsessis oli võitmine lihtsalt võimalus, mille tegime ära. Tegelikult on meie selle hooaja
põhiprojekt kontsertreis Islandile juuli lõpus.
Laulupeol võõrustasime üht Islandi orkestrit
ning partnerlussidemete kaudu oleme kutsutud
ja oodatud esinema Islandile. Selle nimel käib
kogu selle hooaja töö ja toimetamine. Orkestril
on vaja pidevat järelkasvu, 9 aastat tegutsevast orkestrist hakkavad noorukid välja kasvama, kohad
tuleb täita. Kord kuus käib koos meie järelkasvuorkester. Järgmine on meil juubelihooaeg, teeme
ka neid plaane. Mingi osa meie repertuaarist on
Eesti Raadio fonoteeki salvestatud, kuid meil on
palju väga huvitavaid teoseid kätte võideldud.
Eelmisel aastal saime õiguse tellida ühe suurema
teose Eesti helilooja käest. See oli aastal 2002 saadud Eesti parima orkestri tiitli eest. Meie valik jäi
Tõnis Kõrvitsale.
(Järg 9. lk.)
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HARJUMAA NOORTE
PUHKPILLIORKESTRI SUURED TEOD
(Algus 8. lk.)

Tellitud on Eesti rahvaviiside töötlus puhkpilliorkestrile, millest kahte osa kandsime ette täna
paljuräägitud konkursil. See on rahvamuusika ja
hästi kaasaegsete lahendite sümbioos. Väga tugev
on improvisatsiooni osa, mida kannavad Saue
Muusikakoolis vastava ettevalmistuse saanud
solistid, Märt Viljste, Mairo Marjamaa ja Katrin
Kvade, kes said esitatud väljakutsega väga kenasti
hakkama. Koolitamine pole tühja läinud.
Millega veel tegelete?
H.I.: Oma sisemist ressurssi on praegu tulnud jagada Tallinna, Viljandi, Saue ja Harjumaaga. Lisaks väikesed sõidud välismaale. Konkursil
olin väljas Saue Muusikakooli, Nõmme Muusikakooli, Viljandi Muusikakooli ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkesteriga. Nimetatuile lisaks juhatan veel teist aastat tegutsevat Viljandi Noorte
Sümfooniaorkestrit, olen valitud ka Vabariikliku Orkestrijuhtide orkestri üheks dirigendiks.
See on dirigenditöö poole pealt. Olen õppejõud
Tallinna Ülikoolis, õpetan muusika üldteoreeti-

lisi aineid, orkestrijuhtimist ja dirigeerimist. Ka
Viljandi Kultuuriakadeemias õpetan analoogilisi ained. Selleks aastaks olen Kooriühingu poolt
valitud üheks kolmest vabariiklikust mentorist.
Orkestrid saavad mind kutsuda meistrikursusi
läbi viima või lihtsalt kava ette valmistama, konsultandiks. Põhitöökoht momendil Viljandi Kultuuriakadeemia, kus olen kultuurharidusosakonna juhataja. Administreeriv töö neelab praegu
kõige rohkem aega. Iga nädal tuleb läbi sõita 400
- 500 kilomeetrit, et töö ära teha.
On suurepärane, et sellise koormatuse juures on Harry Illakul tahtmist jätkata loomingulist tööd Sauel. Täname teda, soovime edu
ja uusi kordaminekuid. Saue muusikaelu ja
Saue Muusikakool aga ei kao meie leheveergudelt ilmselt niipea. Juunikuu keskel on Sauel
järgmine üleriigilise tähtsusega muusikasündmus – improvisatsioonikool VISIOON.
Ka selle ettevõtmise eestvedaja on Kristiina
Liivik, kellega ka järgmises lehes juttu ajame.

HARJUMAA LAULULAPS 2005

Konkursil Harjumaa laululaps 2005 esindasid Saue linna 13 lauljat,
kellest finaali pääses 7.
Finaalis jaotusid kohad järgnevalt:
3-4 AASTASED TÜDRUKUD
II koht Maria Kristina Eerme 4.a. õpetaja Reet Jürgens
3-4 AASTASED POISID
III koht Karl Korts
4.a. õpetaja Elviira Alamaa
5-6 AASTASED TÜDRUKUD
III koht Laura Kell
6.a. õpetaja Reet Jürgens
5-6 AASTASED POISID
III koht Robert Ladva
6.a. õpetaja Elviira Alamaa
7-9 AASTASED POISID
III koht Martin Vist
9.a. õpetaja Elviira Alamaa
13-14 AASTASED NOORMEHED
III koht Oliver Povel - Puusepp 13.a. õpetaja Elviira Alamaa
16-18 AASTASED NEIUD
III koht Carolina Laos
16.a. õpetaja Helin-Mari Arder Maria Kristina Eerme
Õnnitleme tublisid lauljaid ja nende õpetajaid!

SAUE MUUSIKAKOOLI III, 2005.aasta lennu
KONTSERT – AKTUS
toimub 21. mail kell 12.00
Kiek in de Kök`is Tallinnas
Lõpetavad:
Marit Väin - klaver, õp.Terje Mäss
Heli Anni - klaver, õp. Marina Jurtsenko
Kadri Aunpu - klaver, õp. Marina Jurtsenko
Kadi Särgava - flööt, õp. Jüri Hargel
Mairo Marjamaa - saksofon, õp. Sulev Sommer
Merilin Anni - kannel, õp. Pille Karras

SAUE MUUSIKAKOOLI
lõpuaktus (üldine, kooliaasta lõpetajatele) toimub
29. mail kell 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas.

13. mai 2005

MAANTEE
PUHTAKS?
TEE ISE!
Nii elus kui eluta loodus ei ole ega saagi kohaneda reostusega. Üks asi on
õppida mõistma inimese ja keskkonna vahelisi seoseid läbiva teemana kooli
õppekava kaudu, teine asi alustada keskkonda säästva tegevusega lihtsatest praktilistest asjadest. Tegusaks näiteks on Saue
Gümnaasiumi ja Saue Linnavalitsuse ühine keskkonnaprojekt „Jäätmed - tarbimise pahupool”.
Ulvi Urgard
Projekti koordinaator,
Saue Gümnaasiumi õpetaja
28. aprilli kaunil neljapäevahommikul lähevad 7c ja 8c klassi õpilased maanteeääri koristama. Lõbusalt jagatakse kõigile kätte töökindad ja prügikotid. 8c klass alustab Tallinn
– Keila teelõigu „kammimist“ Saue poolt,
7c klassi õpilased tulevad neile vastu Keila poolt. Kõnnitakse kahekaupa, prügikotid käes ning korjatakse prahti. Meeleolu on
suurepärane, päike paistab ja töö ei tundugi
nii tappev. Möödasõitvate autode juhid lehvitavad tunnustavalt.
Mida siis inimesed tee äärde loobivad?
Ülekaalus on muidugi tühjad suitsupakid, plastpudelid ja kommipaberid. Aga ka
riideesemed, rauakolakad, kilekotid. Keegi
oli maha jätnud vist vanaema poolt maalt
kaasa pandud 2-liitrise piimapudeli.
Samm on reibas, tuju püsib hea, aga piilutakse ka kurvi taha – kaugel need vastutuleva klassi tüdrukud-poisid on? Esmane
entusiasm taastub, sest tee äärte koristajad
kohtuvad ja töö ongi selleks korraks tehtud. Noored on veidike väsinud, kuid õnnelikest nägudest võib välja lugeda üht - kõik
jäid rahule. Ei leidunud kedagi, kes kevadisest heakorrapäevast rõõmu ei tundnud.
Teeäärte tublidele koristajatele on projektis
ette nähtud ekskursioon looduskaunile Juminda poolsaarele.
Kiitus nii projekti korraldajatele ning
osavõtjatele.
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LAINELA „KOOLITANTS 2005“ FINAALIS PÄRNUS
– PÄEVAD TÄIS SÜGAVAID EMOTSIOONE!
Ootused ja ärevus, mis showgrupp Lainela tüdrukuid enne
noorte tantsijate aasta tippsündmust ehk „Koolitants 2005“
finaali valdasid, ületasid vist igasugused piirid. Ärevustunne ei
lubanud paljudel meist öösel
magada ning laupäevahommikune sõit bussiga Koolitantsu
toimumispaika Pärnusse osutus
üllatavalt lühikeseks.
Maarja Kell
üks õnnelikest tantsijatest
Kohale jõudnud, seisime kahe
erineva tantsu kostüüme mahutavate suurte kottidega Pärnu
Kontserdimaja ees ning ainus soov oli lava näha. Suurim
hirm oli, et kordub eelvooru õudusunenägu – lava ei sobi meie
tantsuga. Kontserdimaja lavale polnud aga midagi ette heita. Sellest kindlust saanud, oli
vaja end kiiresti soojaks teha
ja õigeks ajaks lavaproovi jõuda. Kõik käis hoogsalt. Muusika, valgustus, liigutused – see
oli juba harjumuspärane ning
kindlaks määratud. Polnud üllatusi. Proov tehtud, lahkusime
esinemiskohast, et asjad ööbimispaika viia. Päevane aeg, mis
meil enne Kontserdimajja tagasiminekut jäi, lendas kiiremini kui arvata oskasime. Ning
jälle lükkasime lahti hommikust tuttava hoone uksed, mis

Foto: Indrek Arula

viisid meid väikesesse kammersaali. Siin võisime riietuda ning
soojendust teha. Truppe oli palju, ruumi aga vähe - vennalikust ruumijagamisest juttu ei olnud. Kehtis reegel – kes ees, see
mees. Oli tunne, et võistluseks
läheb festivalil juba enne lavale minekut. Kõik oli arusaadav,
kõigil oli ju närv sees ning tingimused ühesugused. Meigi tegemiseks kulus meil korralikult
aega ning Avrili lauldud “Losing
Gripi” loo tantsukostüümi selga tõmmates käisid külmavärinad üle kere. Kui üks korraldajatest meid esinemisjärjekorrast
teavitades ütles, et meie järgmistena lavale läheme, jõudsime
veel ainult üksteisele edu soovida ning kõige paremat loota.

Mõtted ainult tantsul, kohad laval täpselt võetud, muusika, valgus ning seejärel lihtsalt tantsisime. Nii hästi kui keegi suutis.
Aplausist, mis meid lavalt tantsu lõppedes ära saatis, võisime
oletada, et esinemine läks edukalt ning vähemalt rahvas sai
elamuse. Žürii mõtteid ning otsuseid oli juba raskem ära arvata. Õhtupoole vahetasime mustad Avrili loo kleidid, millega
tantsisime estraadivoorus, teise
tantsu kostüümiga, mis erineb
tublisti esimesest. Tants kandis nime “Orient mixed” ning
siis püüdsime just naiselikkusega saali võluda. Pärast hoogsaid pöördeid, pöiasirutusi ning
muid tantsusamme lahkusime
seelikute lehvides üksteise järel

lavalt. Zürii hindavate pilkude
ning publiku aplausi ja kiljumise
saatel. Kõik näis olevat laabunud
edukalt. Oli kerge tunne ja võisime rahuliku südamega minna tutvuma suvepealinn Pärnu
võludega.
Järgmisel õhtul saime teada tulemused. Pinged, ootused, kannatamatus ning ärevus
vallutasid kõik Lainela tüdrukud, kui istusime lähestikku
käest kinni hoides ning pingsalt
naabri oma pigistades. Õhtujuhi teadlik venitamine tulemuste teatamisel ajas meid hulluks.
Lõpuks, lõpuks ometi kuulsime me Marek Sadamat hüüdvat
Lainela nime. See oli midagi erakordset – Lainela tants “Losing
Grip” kuulutati laureaadiks. Kiljusime, nutsime ja naersime kui
segased. Võidutunne ning rõõm,
mis meid lõpuks ometi saatis
pärast pikki trenne ja kuudepikkust pingutust, oli nii võimas, et
seda on raske sõnadesse panna.
Olenemata meie motost “Nii
hästi, kui sa ka ei teeks, alati saab
paremini”, jäime siiski oma tulemusega Koolitants 2005 rahule! Kõige suuremad tänud lähevad loomulikult me treeneritele
Elo-Marika ning Marilin Kongole, kelle töö ja vaevata poleks
Lainelat. Ega meie hingematvat
rõõmu tantsust ning headest tulemustest.

Kevad Midrimaal
Emadepäeva peod on selleks aastaks lõppenud. Muusikaõpetajad Reet Jürgens ja
Reet Ploompuu ning rühmaõpetajad on laste eduka esinemisega väga rahul.Samuti
teeb rõõmu,et lapsevanemad
leiavad oma kiire töö kõrvalt
aega kõigile lapse üritustele
tulla.Tahab ju laps oma oskusi
just emale-isale näidata.
Andra Salutee
Saue lasteaed Midrimaa saadab
sel aastal kooli kolme rühma
lapsed. A7-Puhh ja sõbrad,

õpetaja Eha Tamme.Lõpupidu
toimub 25.mail kell17.00. B6Sipsik,õpetajad Reet Suits ja Maret Evestus.Lõpupidu toimub 27.
mail kell 17.00. D2-Lotte, õpetaja Ülle Eerman.Lõpupidu toimub 26. mail kell 17.00. Lõpurühmadele toimub 18.mail
ühine ekskursioon. Külastatakse Sillaotsa talumuuseumi
ja Varbola linnust. Õhtul toimub pidžaamapidu, kus peatselt kooliminevad lapsed saavad
harjutada iseseisvust. Lastel on
võimalus terveks ööks lasteaeda
jääda,seda muidugi lasteaiaõpetajate hoolitseva pilgu all.

16. mail algab spordinädal, mille raames võimlemisõpetaja Epp Lumiste korraldab lastele erinevaid vahvaid
võistlusmänge. 1.juunil hommikul tutvustavad Eha Tamme ja Andra Salutee suurematele lastele Lapse õiguste
konventsiooni.Üritust toeteb
Saue Lastekaitse Ühing. Eelmisel aastal toimusid sportlikud
Midrimängud,mille heategevusliku tulu eest osteti lasteaiale
ühe rühmakomplekti jagu suusavarustust. Talvel harjutas õpetaja Epp Lumiste lastega hoolega suusasammu, peagi tundsid

lapsed end suuskadel julgelt ja
kindlalt.
1. juunil toimub heategevuslik kevadkontsert. Peo teine osa on suur heategevuslik
koogisöömine. Emad-vanaemad otsivad põnevaid retsepte
ja nende küpsetatud hõrgutised
teevad silmad ette poemaiusele.
Koogimüügilt laekuv tulu läheb
heategevuslikuks otstarbeks.Sel
aastal planeerime saadud tulu
kasutada õuemängvahendite
soetamiseks.
Kutsume kõiki heategevuslikul kevadpeol osalema!
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VOLIKOGU/LINNAVALITSUS

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
eraldas raha spordiühingutele, määras hooldajad,
otsustas hooldajatoetuse maksmise
Linnavalitsuse 18. istung toimus 27. aprillil
2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 137.
2.-3. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 138-139.
4. Hooldaja määramine. Saue Linnavalitsuse
10.06.2003 korralduse nr 166 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 140.
5. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 141.
6. Hooldajatoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 142.
7. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* Spordiklubile Saue Tammed 29 230 krooni,
sealhulgas 9 900 krooni noortegruppide tööks
II, III, IV kv; 1 830 krooni osalemiskulude katteks Harju meistrivõistlustel, 5 000 krooni Lauri Malsroosi osavõtukulude katteks Juunioride
MM-ist ja Euroopa noorte MV-st; 12 500 krooni osavõtukulude katteks Eesti meistrivõistlustest
ja orienteerumise teatevõistlustest.
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 2 100 krooni
laste - ja noortegruppide tööks II kvartalis.

* Saue Jalgpalliklubile 47 100 krooni, sealhulgas
39 600 krooni laste - ja noortegruppide tööks II
ja IV kv 7 500 krooni võistlusteks väljakute rendi tasumiseks.
* Spordiklubile THK – 88 3 900 krooni laste treeninggrupi tööks II ja III kvartalis.
* Karateklubile „Kimura Shukokai“ 6 900 krooni laste – ja noorte treeninggruppide tööks II ja
III kvartalis.
* Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile 4 650
krooni laste treeninggruppide tööks II kvartalis.
* Korvpalliklubile Saue 4 200 krooni laste treeninggrupi tööks I ja II kvartalis.
* Saue Võrkpalliklubile 6 150 krooni laste ja
noorte treeninggruppide tööks II kvartalis.
* Saue Tenniseklubile 7 950 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks II kvartalis.
* Kergejõustikuklubile TIPP 3 600 krooni laste ja
noorte treeninggruppide tööks II kvartalis.
* Saue Poksiklubile 3 600 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks II kvartalis.
* SC Realile 150 krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks II kvartalis.
* ESS Kalev Ujumiskoolile 150 krooni 1 Saue
noore treeningkulude katteks II kvartalis.
* Viimsi Sulgpalliklubile 150 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks II kvartalis.
* SK Condorile 300 krooni 2 Saue noore tree-

ningkulude katteks II kvartalis.
* Eesti Autospordi Liidule 150 krooni 1 Saue
noore treeningkulude katteks II kvartalis.
* Nõmme Spordiklubile 1 200 krooni 8 Saue
noore treeningkulude katteks II kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 143.
8. Ürituse korraldamise luba.
* Tallinna Lasteaed Kasekesel lubati 07. mail
2005. a kella 15.00 kuni 17.00 kasutada Saue lauluväljakut emadepäeva ürituse tähistamisel;
* Peeter Luukasel lubati 13.mail 2005. a kella 17.30 kuni 21.00 kasutada Saue lauluväljakut oma lapse sünnipäeva ja lasteaia lõpetamise tähistamisel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 144.
9. Info.
9.1 Keila Sotsiaalkeskuse kiri
OTSUSTATI võtta taotlus töökeskuse loomiseks Saue linna puuetega inimeste tööhõive ja
sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks teadmiseks
ja anda kiri edasi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhile olukorra uurimiseks ja võimaluste selgitamiseks.
9.2 Memo Kaubabaasi territooriumist
OTSUSTATI suunata materjalid volikogu finantskomisjoni ning ehitus- ja maakomisjoni
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, andis arvamuse
jäätmeloa taotluse kohta, arutas sotsiaalküsimusi,
eraldas ühingutele raha, registreeris kaubandustegevuse
Linnavalitsuse 19. istung toimus 04. mail
2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 145.
2. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta.
Kooskõlastati OÜ Resk jäätmeloa taotlus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 146.
3. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Otsustati lugeda Kütise 4 ja Tule 7 ümbruse välissanitaarpuhastuse hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks summas 3 658 krooni kuus OÜ
Kalsep.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 147.
4. Avaliku ürituse korraldamise luba.
Nõustuti 14. mail 2005.a Saue TurvaVest 2005
ürituse korraldamisega Saue lauluväljakul kella
12.00 kuni 17.00-ni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 148.
5. Ühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* MTÜ-le Saue Folk 4 815 krooni, sealhulgas
1 815 krooni kromaatilise häälestaja ostmiseks
kapellile;
3 000 krooni Harjumaa memme-taadi päevast
osavõtukulude katteks.
* Noorteühendusele ELO 8 900 krooni Saue klubi ja Junior teami transpordikulude katteks üleriigilistest üritustest osavõtul.
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 10 000 krooni

kunstilaagri „Pintsli ja pliiatsiga Pivarootsi
seiklusradadel“ transpordikulude katteks.
* Eesti Meestelaulu Seltsile 48 500 krooni, sealhulgas 6 500 krooni Saue poistekoori Pärnu laulupäeval osalemiskulude katteks. 42 000 krooni
Tšehhis toimuvast konkursist Saue poistekoori
osavõtukulude katteks.
* MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 35 000 Islandile kontsertreisi korralduskulude katteks.
* MTÜ-le „Ellerheina Selts“ 1 500 krooni Eva
Sermanni osavõtukulude katteks koorikonkursist Ankaras.
* MTÜ-le Nõmme Jazz 15 000 krooni Norra
jazzansambli esinemise korralduskulude katteks
Noorte Jazz improvisatsioonifestivalil „Visioon“.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 149.
6. Perekonnanime muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 150.
7. Hooldusteenuse osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 151.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 152.
9. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 153.
10. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris: Sadmed OÜ, Novaland OÜ, V&K
Holding AS, OÜ Jätsimees, Expofoto-TG-OÜ.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 154.
11. Ehitisele Mõõdu 17 kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 155.

12. Info.
12.1 Harju Maavalitsuse Siseauditiosakonna auditi lõpparuanne.
Harju maavanema 22.03.2005.a korralduse nr
499-k alusel viidi 04.04.-20.04.2005 Saue Linnavalitsuses läbi audit, mille eesmärgiks oli analüüsida ja hinnata eriigieelarvest sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendite kasutamist ja sellega seotud riske.
Auditi hinnang oli, et riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamine toimub põhiliselt
seaduslikul alusel ja nõutaval tasemel (akt lisatud protokollile).
12.2 Seisukoha võtmine revisjonikomisjoni poolt
26.04.2005.a koostatud revisjonikomisjoni akti
kohta.
Kontrolli eesmärgiks oli anda ülevaade linnavalitsuse ning allasutuste raamatupidamise olukorrast, majandustehingutest ning sisekontrolli olukorrast 2004.aastal.
Saue Linnavolikogu revisjonikomisjon edastas linnavalitsusele seisukoha võtmiseks koostatud akti. Akti koopiad on saadetud linnavalitsuse
poolt ka Saue Gümnaasiumile, Saue Koolihaldusasutusele ja Saue Lasteaiale Midrimaa. Nendelt ootab linnavalitsus hiljemalt 06.maiks selgitusi.
Linnavalitsus võtab akti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Linnavolikogu võttis vastu õpilasvahetuse stipendiumi määramise
ja maksmise korra, arutas detailplaneeringuid,
kuulas linnapea aruannet I kv tööst
Saue Linnavolikogu 33. istung toimus 28. aprillil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Linnavalitsuse 30.märtsi 2005.a korralduse nr 99 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine” tutvustamine.
Otsustati võtta info teadmiseks.
2. Saue Linnavolikogu 19.02.2004.a otsuse nr
102 „Ülesande andmine revisjonikomisjonile”
täitmisest ( II lugemine).
Otsustati vastu võtta otsus nr 177.

Kultuurkapitali
nõukogu kinnitas
uued liikmed
maakondade
ekspertgruppidesse
Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas reedel uued maakondlike ekspertgruppide
koosseisud, kes järgneva kahe aasta jooksul
otsustavad raha jagamise üle maakondades.
Merike Taal,
kommunikatsioonijuht
Iga maakonnas on viieliikmeline ekspertide
grupp, kes koguneb neli korda aastas, et läbi
vaadata esitatud taotlusi ja otsustada raha
jagamise üle. Keskmiselt on igal maakonnal
aastas jagada ligi üks miljon krooni.
Eksperdid on kohalikku kultuuri tunduvad, erinevate kultuurivaldkondade inimesed. Nõukogu valis välja 75 eksperti 150
kandidaadi seast. Kandidaate said esitada
maakondade kultuurialade ühendused ja
organisatsioonid.
Harjumaa uus ekspertgrupp hakkab tööle
koosseisus::
Taimi Saarma - Jõelähtme vallavanem, esitajad MTÜ Loo Lauljad ja Harjumaa Omavalitsuste Liit
Merike Hallik - Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskuse Harjumaa rahvakultuuri
spetsialist, esitajad Rahvakultuuri Arendusja Koolituskeskus, MTÜ Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus ning Koorijuhtide
ja Muusilaõpetajate Harjumaa Ühendus
Arvo Pihlamets - Harju maakonna raamatukogu direktori asetäitja, esitaja Keila Kultuurikeskus
Kalev Konsa - Tabasalu Muusikakooli direktor, esitaja Harku vallavalitsus
Sven Sommer - Eesti Spordiajakirjanike
Liidu esimees, esitaja Saue linnavolikogu

(poolt 14, erapooletud 2 )
3. Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste
välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 53.
4. Kivipõllu tn 25, 23, Kivikangru tn 2a detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 178.
5. Saue linna Ladva tn 1a detailplaneeringu algatamine.
Otsustati suunata eelnõu ehitus- ja maakomisjoni.
6. Saue linna Väljaotsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.

Otsustati vastu võtta otsus nr 179.
(poolt 15, erapooletu 1)
7. Info.
7.1 Linnapea aruanne I kvartali tööst
Aruanne esitatud kõigile kirjalikult (lisatud protokollile)
OTSUSTATI võtta info teadmiseks.
7.2 Arupärimisele vastamine
Arupärimisele vastus esitatud kõigile kirjalikult
(lisatud protokollile)
OTSUSTATI võtta info teadmiseks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

14. mail kell 9.00-16.00
Sauel turu juures platsil

KEVADLAAT
Müüjad üle Eesti!
Info 580 50 167

Saue linna laulu- ja tantsupidu
“SAUE SÕLG”
2. juunil kell 18.00-20.00
jaanituleplatsil
Esinevad:
Saue Lasteaia rahvatantsurühm
Saue Gümnaasiumi algklasside rahvatantsurühmad
Saue Gümnaasiumi 5-6 klasside rahvatantsurühmad
Saue Kägara naisrühm
Saue Simmajad sega- ja naisrühm
Vokiratas tantsurühm
Saue Poistekoor
Saue Gümnaasiumi tütarlaste koor
Päevakeskuse naisansambel Rukkilill
Huvikeskuse naisansambel
Saue Kägara kapell
Saue Puhkpilliorkester
Saue Muusikakooli Jazzbänd
Showgrupp Lainela
Rahvatantsuansambel Läti sõpruslinnast Vangažist
Kontsert on tasuta
Korraldavad Huvikeskus ja Saue Folk
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SAUE VÕITIS SAKU TULEMUSEGA 6 : 5!
SAUE – SAKU SÕPRUSKOHTUMINE JÄÄHOKIS.
kolmandikajad 2-1; 3-0; 1-4;
Pühapäeval, 1. mail 2005.a. toimus Premia jäähallis sõpruskohtumine jäähokis Saue ja Saku jäähokimeeskondade vahel. Omapärase naabritevahelise kohtumise korraldas hokiklubi THK-88,
kus 1988.a. hakkasid esmakordselt Eestimaal eesti keeles ja meeles hokitarkust saama 60% jääle uisutanud mängijatest. Kogu
tolleaegse ettevõtmise initsiaatoriteks olid ärksad lapsevanemad,
sauelased ALLAN PIHLAK ja HARRY PAJUNDI. Nad leidsid ainusobiva täideviija - Jõgeva hokikoolkonna kasvandiku, ka treeneriametit tundva Uno Veski. Nüüd juba aastaid pensionil vitaalne vanahärra oli kohal ka sõpruskohtumisel. Aga asume
hokimängu juurde.
Põneva mängu avavärava viskas Saue kasuks Indrek Vinkeli
söödust Peeter Hiir, kui mängitud oli 4 minutit ja 59 sekundit.
Saku viigivärav lasi end oodata
ainult 50 sekundit, siis oli litter
Volodja Bõtskoski viskest sauelaste väravas. Edasi jätkus kaasakiskuv mäng, esimese värava
puhul resultatiivse söödu andnud Indrek Vinkel lisas kahe
kolmandikaja jooksul Saue ja
enda kontosse kolm väravat
järjest. Puhkepausile enne viimast kolmandikku mindi seisul 5 : 1, viienda värava viskas Rain Allikvee söödust Erki
Pajundi. Kolmandaks kolmandikajaks vahetas Saue treener Toivo Viinapuu väga häid
tõrjeid näidanud Janno Niemi
asemel väravasse 15-aastase Villem Koitmaa, mäng tasakaalustus, sakulased leidsid oma
mängujoonise ja viskasid kolm
vastuväravat järjest. Seis oli 5 :
4. Sauelased kogusid end kiiresti ja Erki Pajundi söödust viskas
enda neljanda ja Saue kuuenda värava Indrek Vinkel. Kolm
sekundit enne mängu lõppu
vastasid sakulased veel ühe
väravaga ning lõpuvile fikseeris kohtumise tulemuseks igati sõbraliku 6 : 5 Saue kasuks.
Vaatamata sisselastud väravatele väärib ka noore Villem Koitmaa mäng tunnustust.
Pealtvaatajad, keda kevadpühal oli kogunenud ligi 400,
elasid omade mängule hoogsalt
kaasa. Häälekam oli linna lipuga varustatud Saue fännklubi,
pöidlaid peos hoidis linnapea
Ero Liivik.
Mängu ja kogu hokipäeva juhtisid sauelased, tele- ja
kinomees Madis Milling ning
Saue Linnavolikogu esimees

Rafael Amos. Mehed olid teinud
põhjaliku kodutöö, sest tavalise mängukommentaari kõrval
kuulsid kohaletulnud pealtvaatajad huvitavaid fakte jäähoki
ajaloost ja tänapäevast. Mängujärgne mängijate autasustamine
sarnanes maailmameistrivõistlustele – ära märgiti igat sorti
paremad.
Sõprusmängu
lõpetamisel arvasid nii Saue Linnavolikogu esimees RAFAEL
AMOS, Saue linnapea ERO
LIIVIK, kui ka Saku Vallavolikogu esimees, number 77 all
hokiväljal mehetegusid teinud MAREK LINNUTAJA
ning abivallavanem TOIVO
ALASOO, et taoline kohtumine
tuleb traditsiooniks viia. Napist
kaotusest ei teinud Saku mehed
numbrit, tähtis oli uue võistluspartneri leidmine ning olulisem lõpptulemusest mängijate
ja pealtvaatajate rahulolu aktiivselt veedetud kevadisest pühapäevast.
Kahe
naaberomavalitsuse sõpruse ja asjaliku koostöö
uus väljund oli mõlemapoolne
värvikas lisapunkt.
Selline oleks lühikene ülevaade huvitavast pühapäevast.
Kui mäng möödas, higi maha
pestud ja riided vahetatud, kogunesid asjaosalised kokkuvõtteid tegema. Kasutasime võimalust ja usutlesime mõnda
neist isiklike muljete teadasaamiseks.
Väravavaht
JANNO
NIEMI tegi jääväljal kohati
imetõrjeid. Kes mees on - kas
poolproff või harrastaja?
J.N.: Praegu harrastaja, aga
viisteist aastat olen jäähokit
mänginud. Meeldib. Tean, kuidas olla. Mäng on mäng, proo-

vid anda parima. Saku ei saanud
nagu mängu käima. Väravavaht oli ebakindel ja see kandus
üle mängijatele. VV on ju pool
meeskonda. Saku mees lasi lihtsaid litreid sisse. 5:1 on selline
edu, et mäng peaks olema tehtud. Seepärast panime noore
poisi väravasse. Vahepeal hakkas küll süda puperdama, aga
õnneks viskasime veel ühe värava ja mäng sai enne otsa. Ajaloolise matši võit on meie. Mängisin kuni 18 koondises, siis läksin
sõjaväkke, aasta jäi vahele, vorm
kadus. Ise tahaks küll veel kõrgemal tasemel mängida.
Olete praegu Eesti jääpallikoondise väravavaht?
J.N.: Käisime MMil. Selle
aasta koondis oli nõrk, eelmisel aastal Ungaris oli kõvem. Ei
saanud kõiki kokku. Õnneks ei
jäänud viimaseks, võitsime Ungarit. Praegu on raske öelda, kas
lähme Saue nime all mõnda liigasse mängima, aga see koosseis
võiks mängida küll.
Indrek Vinkel andis esimese värava söödu, pärast viskas
neli väravat.
I.V.: Kohe alguses sai vv
proovile pandud, paar korda
kaugemalt peale visatud. Kui
esimese värava kätte saime, hakkasime igalt positsioonilt peale
viskama ja nii ta tuli. Kui Saue
otsustab mõnes liigas mängima
hakata, on ka liitumine nende
meestega võimalik.
Andrus Pihlak andis selles
kohtumises kaks resultatiivset söötu.
A.P.: Ega me suurt midagi
Saku võistkonnast ei teadnud.
Ise nad arvasid, et saavad vastu küll, olid meie mänge vaatamas käinud. Aga mäng läks meil

kohe hästi käima, tegime kiire värava. Viimane kolmandik
läks nagu käest ära. Aga hea oli,
et noor, viieteistkümne aastane
poiss sai proovida.
Teil endal on noorte-juunioride tasemel Eesti koondis
seljataga.
A.P.: Vaheaeg on väga suur –
üheksa aastat, aga eks kõik, mis
noorena õpid, jääb hästi meelde. Kas Saue eest mängima hakkan, sõltub sellest, mis tasemel
meeskonna kokku saab. Jäähoki
on meeskonnamäng. Aga oma
linna eest tuleb ikka mängida.
Abikaasa ja laps olid vaatamas,
hea on ju isa mängimas näha.
See, mida praegu teevad Saue
inimesed lastele uisutamisoskuse andmisel, on super. Järgmisel aastal mängin Saue eest hokit
iga kord kui Saue välja läheb!
Uno Veski on eesti jäähoki juures olnud üle viiekümne
aasta.
U.V.: Jõgeval hakkasin pihta,
Jõgeva oli suur hokikeskus. Uisud on mind toitnud ja andnud
leiba tänapäevani. Allan Pihlak
ütles mulle, et tule vaata, kui palju on sinu poisse – THK-88 kasvandikke – täna platsil. Tema
poeg Andrus oli esimene, kes
isaga tuli THK- 88 trenni. Minu
ja Allani eesmärk ja ülesanne oli
kasvatada üks eesti poiste meeskond – tol ajal arvati, et see jäähoki on üks pähe ja kõhtu lajatamise mäng, venelaste mäng
– aga meie tahtsime muud. Algus oli Tallinnas, Õismäel. Olin
siis Elamute Valitsuse juhataja asetäitja, tegime talvel jäähokiväljaku. Mina olin esimene treener.
(Järg 14. lk.)
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SAUE VÕITIS SAKU TULEMUSEGA 6 : 5!
(Algus 13. lk.)
Saime ka soomlastest partnerid, käisime seal mängimas. Ka
see liitis poisse. Hokis peab 0,01
sekundi jooksul kõik ette mõtlema ja ära otsustama. Mängu tuleb osata lugeda. Saue meeskond
üllatas mind toredalt ja nad
võivad rahulikult mõnes liigas
mängida.
Saku Vallavolikogu esimees Marek Linnutaja: Tunne
oli väga hea. Oleme kolm aastat kohtunud Kehra meestega see on toimiv meeskond – nüüd
on tore, et lisandus uus mängukaaslane Harjumaal. Me kartsime hullemat sauna, aga tulemus

oli normaalne. Viimasel kolmandikul võtsime minusugesed
platsilt ära, panime kaks tugevamat viisikut kokku ja mängupilt
muutus kohe.
Jääväljakutel ja nende
ääraes ei käi Saue inimesed
ainult sõpruskohtumistel. Samad inimesed, kes seisid hokiklubi THK – 88 hälli juures, on
käivitanud uue põneva projekti – Saku ja Saue lastele vanuses kolm kuni kümme aastat jagatakse uisutamistarkust.
Koolivaheajal oli päevas koos
kuni 60 last! See on suur arv.

„Spordiaasta 2004” pidulikul lõpetamisel
200 tulevast olümpiavõitjat
Saue Gümnaasiumi aulasse,
„Spordiaasta 2004” pidulikule lõpetamisele, oli 28.aprillil kutsutud 180 õppursportlast. Päevakohase meeleolu
lõi Saue Poistekoor, kes avas
vastuvõtu lauluga „Homme on meil spordipäev”. Saue
Gümnaasiumi õppursportlased saavutasid Harjumaa
2004. a koolidevaheliste võistluste üldkokkuvõttes II koha.
Võistlustel, mis koosneb 8
spordialast (suusatamine, sisekergejõustik, rahvastepall,
murdmaateatejooks, jalgpall,
korvpall ja ujumine), oldi parimate hulgas kõikidel aladel.
Riina Tammistu
Tublide sportlike tulemuste
eest said kooli karika järgmised
Saue Gümnaasiumi õpilased:
Marliis Odamus, Age Ermos,
Enelin Pruul, Laura Soosalu, Rando Tihane, Laur Uusmägi, Margus Reimann, Roland Tammela, Janar Pajo,
Ott Kohari, Lauri Malsroos,
Kristiina Sekljutskaja, Silvia Kinger, Carolin Kressa,
Rebecca Vaiksalu, Marlys
Pajula, Mihkel Alamaa.
Koolispordiklubi tänukirja said kõik tublid sporditüdrukud-poisid.
Üritusele lisas kaalu Saue
Gümnaasiumi spordiürituste
patrooni, kahe olümpiapronksi omaniku Indrek Pertelsoni

kohalolek, samuti see, et autasud
andsid kätte Saue linnapea Ero
Liivik ja Rafael Amos, Viimane
esines koguni kahes ametis - nii
Saue Linnavolikogu esimehe kui
ka Harjumaa Spordiliidu juhatuse aseesimehena.
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga autasustati Taavi Tarieni
(karate (kumite) Eesti MV kuld,
MM Lõuna-Aafrikas IV koht),
Mihkel Allikmäed (juunioride
vabamaadluse Eesti MV II koht,
Kreeka- Rooma maadluse III

2004 aasta tublimad.

kavõistlustel Elva
triatlonis), Laura
Soosalut (orienteerumises Ilvesteate hõbe, Harjumaa
valik- ja suundorienteerumise
kuld), Janar Pajot
ja Indrek Nuumat
(jalgpallis Eesti MV
IV liigas II koht
Saue Jalgpalliklubi
Karikalaud oli aukartust äratav.
koosseisus).
2004.aastal korraldati
Saue
Gümnaasiumis
VI
koht, Sumo MM 5. koht), Lauri Malsroosi (Eesti MV kuld kooliolümpiamängud, V koolinoorte orienteerumise sprindis olümpiamängude korraldamise
ja ratta-orienteerumises, tavara- eest tunnustati Saue Gümnaada II koht, lühi- ja pikkrada III siumi Eesti Olümpiaakadeemia
koht), Simo Marjamaad (Ees- Sertifikaadiga. Sauelased on akti MV kuld ju-jitsu-s), Urmas tiivselt kaasa löönud rahvasporRavelit (Eesti MV hõbe ju-jitsu- diüritustel, võidetud on karikaid
s), Patrick Palsi (Eesti MV hõbe nii südamejooksul, maijooksul,
motokrossis), Mariliis Oda- rahvajooksul kui ka olümpiamust (Eesti karikavõitja Püha- jooksul.
Kooli direktor Jaan Palujärve triatlonis, III koht kari-

mets tänas kehalise kasvatuse
õpetajaid Ann Lemnitsat, Enla
Odamust, Anu Vananurme,
Valdo Pilvet ja Heiti Lumistet,
kelle järjepidev ja siiralt kogu
südamest sporti au sees hoidev
töö on Saue lasteski spordiarmastuse äratanud.
Tänusõnad öeldi ka Saue
linnajuhtidele abi ja toetuse eest
spordi edendamisel.
Vastuvõtu piduliku osa lõpus
sõna saanud Indrek Pertelson
märkis samuti ära õpetajate
suure osatähtsuse, õhutas noori seadma endale selgeid sihte ja
kõrgeid eesmärke.
Olümpiasangar avaldas lootust, et sel päeval said oma esimesed karikad ühtekokku ligi
200 tulevast maailmameistrit
või olümpiavõitjat.
Töö on vaja igaühel muidugi
endal ära teha!
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14. mail 2005 algusega 12.00 Saue jaanituleplatsil pereüritus
Kava:
12 .00

avamine, päeva lühitutvustus.
Avasõnad linnapea Ero Liivik ja
volikogu esimees Rafael Amos
12..30-13.30 Teatrietendus lastele “Vaprad pritsumehed” (Lasteateater Trumm)
13.30 -15.45 „Vigurvänt 2005” Tallinna ja Harjumaa lõppvõistlus
13.30 -15.45 „Praktilise esmaabi õpperada“ – võimalus omandada
esmaabivõtteid
Juhendab Mare Liiger
16.00
võitjate autasustamine ja lõpetamine
Toimub veel palju põnevat:
VIGURSÕIDUVÕISTLUSED JALGRATASTEL - lastele ja täiskasvanutele, võitjatele auhinnad!
Superatraktsioonid
•
„PÖÖRLEV AUTO”
•
„TURVAVÖÖ RADA”
•
autotõstuk BRONTO

OÜ Zoovetvaru on veterinaarravimeid ja
söödalisandeid turustav ettevõtte.

Kohapeal on võimalik
•
Sooritada jalgrattasõidu eksam (kaasa võtta õpilaspilet)
•
Soetada pulberkustuteid, suitsuandureid, esmaabivahendeid
jm vajalikku
•
Saada päevateemalist infot, teabematerjali jms.
Osalevad NAABRIVALVE, KAITSELIIT,
JULGESTUSPOLITSEI, LÕVI LEO jt
Võtke lapsed kaasa ja
TULGE VAATAMA NING KAASA TEGEMA!
TurvaVesti peavestikandja
KIRILL TEITER
Suupistet ja keelekastet pakub COFFEE CAROLINE
Info ja tel
HELI JOON
6 790 174, 5073024
heli@saue.ee

ÄRA JÄTA OMA NELJAJALGSET
SÕPRA VAKTSINEERIMATA
toimub

Seoses töömahu suurenemisega
otsime töökat ja asjalikku

LAOTÖÖTAJAT
Nõutav on korrektsus, täpsus, vastutustunne,
stressitaluvus.
Pakume motiveerivat töötasu.
Töökoht: Saue.
Tööle asumise aeg: juuni-juuli 2005.
CV saata hiljemalt 15. juuniks aadressil
zoovet@zoovet.ee või
OÜ Zoovetvaru, Pärnasalu 31,
Saue 76505.
Kontakttelefon: 65 96 413.

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
A ja B- kategooria autojuhi kursused
Registreerimine kursustele toimub
23.05.2005 kell 18.00
Nurmesalu 9, klass 310
Info: 50 27 993

21. ja 28. mail 2005
kell 11.00 -14.00
Saue linna turuhoone kõrval
asuval platsil.
Vaktsineerimist teostab
volitatud veterinaararst
V.Harkovski tel 5136896
Marutaudivastane vaktsineerimine on
tasuta, ülejäänud vaktsiinid tasulised.
Müügil väikeloomatarbed ja ravimid.
NB! Loomad peavad olema terved,
suured koerad suukorvidega,
emastel loomadel ei tohi olla inna–aega.
Kokkuleppel koduvisiidid (tasulised).
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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

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

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)

Müüb

saematerjali, voodrilauda,
põrandalauda jm höövelmaterjali.
Samas ka hööveldus- ja saagimisteenus
tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 6709 183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

PLEKK-LIISU RATTAPOOD
RATTAID KOGU PERELE
RATASTE MÜÜK
HOOLDUS
REMONT
LISATARVIKUD
VARUOSAD
RULLUISUD
TÕUKERATTAD
RULAD
GT RIIDED

L P 10-18

ASUME SAUEL, RIDVA 15
KAUBANDUSKESKUSE VASAKUS TIIVAS
INFO TELEFONIDEL 6700116
VÕI GSM 53 471 554

Sauel asuv firma

OÜ HaMa
Jaapani köök

pakub väikeseks
vahelduseks jaapani toite.
Toome firmadesse
ja koju kätte.
http://www.jaapanitoit.ee
Tel. 506 9877

VAJAB
KOMPLEKTEERIJAID
SOOVITAVALT
NAISTERAHVAD
PÄEVASED JA
ÕHTUSED VAHETUSED
SOOVIAVALDUS SAATA
AS ARCO
TULE 13 76505
TEL. 6 709 616

Väike mööblifirma Sauel
Ootab tööpakkumisi.
Asume Kasesalu 4
566 42 234
Margus

GT, MERIDA, JAMIS, ABENI
AVATUD: E-R 9-20

METALLMÖÖBLI
FIRMA SAUEL

Ostan või vean tasuta ära
musta ja värvilist metalli.
Hind kokkuleppel olenevalt
kogusest.
Küsi lisa 580 92 993 või
metalliost@hot.ee

Anda korraga ära
puitalused
(70 tk) küttepuudeks Sauel.
Tel. 67 02 452, 52 56 825

Firma Sauel vajab
alates 01.juunist 2005.a.
koristajat (0,5 kohta).
Tel: 51 25 553, 67 90 888.
Lahkus
HEINO KOLK
01.10.1922-14.04.2005
Mälestavad naabrid ja
avaldavad
kaastunnet lesele.
Unehõlma emakene vajus,
Vaid mälestused alles jäid
Tunneme südamest kaasa
Virve Laansoole perega ema
MEETA PLOOMi
Surma puhul.
„Vokiratas”

SAUE
KAUBAKESKUS
nüüd avatud
9.00 - 22.00
SAUE KAUBAKESKUS
võtab suveks tööle
- müüja-saalitöötaja alates 17.a.
- transporttöölise alates 17.a.
- müüja-kassapidaja alates 18.a.
Info tel.: 6 596 105
SAUE KAUBAKESKUS
võtab tööle osalise tööajaga
müüja - kassapidaja
Info tel. : 6 596 105
Ostan eramu või
eramukrundi Sauel.
51 56 878

Vajatakse Sauele

HALJASTUSTÖÖLIST
Müüa söelutud mulda, täitemulda, täitepinnast, liiva ja killustikku koos kohaletoomisega (kuni
18 tonni)

OÜ Kalsep Tel 53 327 375

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

