2. juunil kell 18.00 jaanituleplatsil Saue linna laulu- ja tantsupidu
SAUE SÕLG
Esmakordselt Sauel sõpruslinna Kozeletsi Koreograafiaansambel!
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14. mai varahommik oli Sauel päikeseline, kuid jahedavõitu, et
mitte öelda külm. Vaatamata sellele sagisid linnakodanikud juba
varakult agaralt linna keskuses – eriti turuplatsil, kus väidetavalt
üle Eesti kokkutulnud väärikad kaupmehed häälekalt oma
kaupa pakkusid. Neid oli sel laupäeval tavapärasest rohkem, sest
turuplatsil toimus suur Kevadlaat. Mida enam kell aga keskpäeva
poole tiksus, seda enam hakkasid kodudest väljatulnud sauelased
jaanitule platsi poole liikuma –
lk. 2-3
jätkub
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14. mai varahommik oli Sauel päikeseline, kuid jahedavõitu,
et mitte öelda külm. Vaatamata sellele sagisid linnakodanikud
juba varakult agaralt linna keskuses – eriti turuplatsil, kus väidetavalt üle Eesti kokkutulnud väärikad kaupmehed häälekalt
oma kaupa pakkusid. Neid oli sel laupäeval tavapärasest rohkem, sest turuplatsil toimus suur Kevadlaat. Mida enam kell aga
keskpäeva poole tiksus, seda enam hakkasid kodudest väljatulnud sauelased jaanitule platsi poole liikuma - seal korraldas Saue
Linnavalitsus koostöös Saue Linna Lastekaitse Ühinguga juba
teist aastat järjest perepäeva Saue TurvaVest 2005.
Heli Joon
Saue Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Kõlakoda ilmestas lasteteatri TRUMM etenduse „Vaprad
pritsumehed“ dekoratsioon, tõelised pritsumehed oma uhkete masinatega olid koha sisse võtnud
väljaku ääres, maanteele lähemal.
Nende kõrval, metsa veeres, seisid
politseiautod. Vilkurid vilkumas
ja sireenid huilgamas. Edasi tulid
väljaku ümber ringiratast julgestuspolitsei, esmaabiandjad, naabrivalvajad,
kustutusvahendite
tutvustajad-pakkujad, jalgratastel vigursõitjad Vigurivändad, atraktsioon TURVAVÖÖ RADA,
KAITSELIIDU
mehed-naised relvade ja muu huvitavaga.
Ringi tõmbas kinni atraktsioon
PÖÖRLEV AUTO, kuhu pakutavast ainsana päris pisikesi
proovima ei lubatud.
Siis sai kell 12.00 ja TurvaVesti
peavestikandja KIRILL TEITER
(küll ilma vestita, kuid uhkes kollases, kirjadega kiivris) palus rahva ette Saue linnapea ERO LIIVIKU ja abilinnapea VELLO
TOOMIKU, kes päevakohased
tevitussõnad ütlesid ja perepäeva
avatuks kuulutasid.
Käimaläinud tegevuste käigus said soovijad võistlustel jõudu proovida joonistamises, jutu
kirjutamises, tuletõrjuja varustuse aja peale selgapanemises, jalgratta vigursõidus. Kohapeal oli
võimalus sooritada jalgrattasõidu eksam. Võistluste vaheaegadel
kutsus Kirill Teiter järgemööda lavale kõigi kohaletulnud organisatsioonide esindajad, et nad kokkutulnuile vajalikke teadmisi saaksid
anda.
Hästi vastuvõetud etenduses
„Vaprad pritsumehed“ oli nii vap-

rust, suitsu ja tuld, nalja ning läbi
selle kõige palju kasulikku meie
igapäevase elu tarvis.
Maanteeameti poolt 10 - 12aastastele Tallinna ja Harjumaa
koolide lastele korraldatud jalgrataste vigursõiduvõistlused „Vigurvänt” olid nii võistkondlikud
kui individuaalsed. Iga võistleja pidi täitma kirjaliku liiklustesti
ning läbima täpsuse peale vigursõidu raja. Võistkondlikku arvestust peeti Tallinna ja Harjumaa
osas eraldi.
Kokku võttis jalgratta vigursõiduvõistlustest osa 99 last, 46
tüdrukut ja 53 poissi.
Siis jõuti tublimate autasustamiseni.
Harjumaa koolid:
I koht Kose - Uuemõisa Lasteaed
- Algkool
II koht Saku Gümnaasium
III koht Viimsi Põhikool
IV koht Kuusalu Keskkool
V koht Saue Gümnaasium
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Vigursõidu poiste individuaalarvestuses ükski Tallinna
võistleja esikolmikusse ei mahtunud. 170 punktiga võitis esikoha RENEL OOLEP Kose –
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist,
teine oli 165 punktiga PAUL
TUURMANN Saku Gümnaasiumist ja kolmas 160 punktiga
STEN TARTU Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Algkoolist. Saue poistest oli 145 punktiga parim 12.
jäänud STEFAN KULD. ERKI
VELMANN sai 120 punktiga
25 koha. Ülejäänud poisid pidid

leppima kohtadega kolmandas
kümnes.
Tüdrukutest olid kolm paremat KELLI METS Saku
Gümnaasiumist 160 punktiga,
BETY MEHIDE Rahumäe Põhikoolist 150 punktiga ja ELSA
VALDMAA
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Algkoolist 150 punktiga. Saue tüdrukutel nii hästi ei läinud, jäädi kolmandasse kümnesse. Parim oli 90 punktiga 32 koha

saanud BIRGIT-HELIS HEINSALU.
Politsei korraldas 3 võistlust: joonistusvõistlus, luulevõistlus ja jutuvõistlus. Kõik, kes osa
võtsid, said auhinnad. Ainukesed
jutuvõistlusest osavõtjad olid PILLE-RIIN TAMSALU ja KAISA
RAHU. Luulevõistluse peaauhinnad said ANNELY LILLEVÄLJA,
KAISA TIHKAN ja ELINA
KAARNEEM. Koomiksi autorid
olid MATTIS ja STEN. Kooliealiste laste joonistusvõistluse kolm
parimat olid LAURA SOOSALU,
KARL- KAUR KASEORG ja DORIS ÕUNARU. Kõige nooemad
osavõtjad olid 4-aastased.
Toome ära parimad luuletused.
Kuritegusid on palju,
politseil sireen on valju.
Ära politseid niisama kutsu,
sest, et politseil on Politseikutsu.
Kui keegi suurt pahandust teeb,
on politsei kohe teel.
(autorid A. Lillevälja, K. Tihkan,
E. Kaarneem)
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***
Sinises vormis politseinik
valvab Saue linna,
et mustas maskis pätipoiss
ei saaks paha peale minna.
Helista sa 112 või 110,
appi kohe tullakse sulle.
Pätipoisi ära viivad
vilkuriga autoga,
tänu neile elada võin
rahus sa ja ma
(autor 5aastase Merily Malkuse
ema)
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Jagati kätte
Saue Gümnaasiumis ja Saue
lasteaias toimunud plakativõistluse „Kuidas elada saja-aastaseks”
auhinnad:
Noorem vanuserühm – lasteaiaealised, juhendaja
Eha Tamme:
I koht –
Anni Türkson 7aastane
I koht –
Eliis Koovit 6aastane
II koht – Janet Parve 7-aastane
III koht – Siim Grossthal, Keimo
Veske, Kristjan Vimm 6-aastased.
Vanem vanuserühm – põhikooliealised, juhendajad Monika Liiv
ja Reet Vester
I koht – Elise-Marit Kippar,
Kerri Gertrud Vestberg, Kätlin
Lužkov 8a klass
I koht – Alari Talvar 5c klass
II koht – Marge Nikitin 6b klass
III koht – Fred Tohver 7b klass

III koht – Märt
Mägi 7b klass
Auhinnatud plakateid saab näha
Saue Noortekeskuse
ruumides
kuni 1. juunini.
Loodan, et kohalolnud sauelased
veetsid
mõnusa päeva ja said ka
üht-teist kasulikku. Tänan teid
kõiki. Soojad tänusõnad ka osavõtnutele-korraldajatele.
Perepäeva juhtinud Kirill Teiter on igapäevatöös HARJUMAA

27. mai 2005

PÄÄSTETEENISTUSE peaspetsialist-pressiesindaja. Tema tähelepanekutest ja soovitustest saate
lugeda 14. leheküljelt.
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METS JA MAA SAAB MEITELE?
Linnulaul ja inimsõna pidavat ühest kõrvast
sisse minema ning teisest igavikku kaduma.
Kirjatäht aga jääb. Määrab midagi, otsustab
midagi, jäädvustab midagi. Sestap ongi tore
tõdeda, et maade munitsipaalomandisse taotlemine Saue linnas on jõudsalt edenema hakanud.
Rafael Amos
Linnavolikogu esimees
Kordan siinkohal veelkord üle, et viimase kahe
kuu jooksul on maavanem meile üle andnud
Saue Gümnaasiumi ja Teenindusmaja (Kütise
4) maa-alad ning Vabariigi Valitsusele on otsuse
vastuvõtmiseks saadetud Kuuma tänav 5, 9A, 9B
ja Tule tänav 4A taotlused.
Kummatigi pole elu vaid meepott. Tahtsime
läbi maa munitsipaliseerimise ja järgneva ka-

Linnavalitsuse 18. mai istungil oli ühe
päevakorrapunktina (vt. lk. 12) arutlusel Saue elanikke ja külalisi häiriv
teelõik Tule tänaval.
Olukorda kommenteerib abilinnapea
Vello Toomik.
Tule tänav on meil probleemne tänav – selle alt jooksevad allikad. Ma mäletan aega, kui
seal tänavalõiku polnudki, oli üks soine ja pehme maa. Sellel kevadel tegi vesi jälle oma töö. Me

Suhtumine
loodushoidu läbi
väikese lapsesilma
16. mail toimus linnavalitsuses joonistustööde
näituse avamine, kuhu olid kutsutud nii lapsed
kui ka nende vanemad. Koos vaadati laste joonistusi, millele järgnes tunnustuse jagamine.

sutuseleandmise kaasa aidata ka Säästumarketi parkimisprobleemide lahendamisele. Eeldasime koos Kesko eestipoolsete koordinaatoritega,
et see on kõige optimaalsem tee. Paraku arvab
riigiesindaja teisiti. Harju Maavalitsuse poolt
keskkonnaministrile saadetud kirjas sedastatakse: “… arvestades asjaoluga, et taotletava maa
puhul on tegemist ärimaa sihtotstarbelise maaga, pean põhjendatuks antud maa riigi omandisse jätmist riigi reservmaana.“. Õnneks leppiei pidanud otstarbekaks enne midagi ette võtta,
kui see protsess seal lõppenud. Selguse, saamiseks kirjutasin kirja Tallinna Teede AS´ile, 2003.a.
remonditõid teinud ettevõttele. Nemad remontisid tänavat ka 2004.a. Reedel, 13. mail tulid ehitusdirektor Mikk Pääru ja projektijuht Urmas
Koks kohale. Tallinna Teede AS pole nõus töid
tegema garantii korras. Nende väitel olevat tookordne Linnavalitsus pakkunud odavamat varianti. Järjekordne näide, et kui tahad head ja
odavat, siis peab olema kaks asja: üks odav ja teine hea. Leppisime kokku, kuidas edasi käituda.
Nüüd on tänav taastatud. Kilingi-Nõmmel
olnud tehnika toodi otse Sauele, freesiti lahti-

sid Saue Linnavalitsus ja Kesko juba talvel kokku,
et kui keskvõimu poolt peaks tulema mingi tagasilöök, siis kuni maaküsimuse lõpliku lahendamiseni võivad Säästumarketi kliendid kasutada
linnavalitsuse kõrval ja ees asuvaid parklaid. Muretsemiseks pole põhjust - konstruktiivse koostööga saavutame alati linnaelanikele parima lahenduse.
Aga lõpuks ka üks südantsoojendav uudis.
19. mail edastas Harju maavanema kohusetäitja keskkonnaministrile Saue linna Sarapiku tervisespordikeskuse maa munitsipaalomandisse
andmise taotluse, pidades võimalikuks taotletava
maa ala andmist Saue linna munitsipaalomandisse. Nüüd on oma otsustav sõna öelda Vabariigi Valitsusel.
Pöidlad pihku, armas rahvas!

ne asfalt, täideti ja pressiti. Probleemi lahendame vaid uue, sajameetrise teelõigu ehitamisega.
Sellele eelneb projekteerimine, paigutada tuleb
drenaaž, mis vee ära juhib. Tee põhi tuleb teha
vastavalt kaasaegse teeehituse tehnoloogiale, siis
säilub tee aastaid. Siiani pole odavalt tehtust asja
saanud.
Suur plaan on läbimurre Koondise tänavalt
Kuuseheki tänavale, et leevendada liiklust lasteaia
ümbruses. Siin-seal kohendame tänavaid. Käiku
läheb kõnnitee väljaehitamise projekt vana Keila maantee ääres, esialgu Keila teest kuni jaanitule
platsini, siis kuni Pärnasalu teeni. Jalakäijate liiklemine peab muutuma ohutumaks.

LÜHISÕNUMID
Päevakeskuses oli mõned päevad võimalus nautida Saue nobedate näppudega prouade kootud ja heegeldatud kauneid asju. Kes kohal käis, sai selgeks, et niisama daamid aega
ei kuluta, iga hetk vormub millekski vajalikuks ja jäävaks. Loodame selliseid väljapanekuid
ka edaspidi näha.

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Keskkonnateadlikkuse tõstmise ja säästva eluviisi
propageerimiseks tutvustas keskkonnaprojekti koordinaator ja Saue Gümnaasiumi õpetaja Malle Liiv õpilastele keskkonda säästvat käitumist. Loengus kuuldut kajastasid lapsed oma
joonistustes.
Tänan Malle Liivi jagatud õpetussõnade eest, lapsi toredate joonistuste eest ning
lapsevanemaid, kes leidsid aega ja tahtmist osa
saada laste joonistustes kajastatud suhtumisest
loodushoidu. Kui tänased lapsed õpivad loodust
hoidma ning piirama oma tarbimisharjumusi, on
lootust, et puhas õhk ja vesi jääb alles ka nende
lastele ja lastelastele.
Kel huvi ,võib Saue Gümnaasiumi 5a, 5b,
5c ja 3a klassi õpilaste joonistustöödega tutvuda Saue Linnavalitsuse fuajees.

Reformierakond kutsus laupäeval, 21. mail, sauelasi kevadkoristusele. Viis tundi
väldanud tööde käigus korrastati Keskuse parki ja Saue jaama ümbrust. Üle Saue linna
korrastasid inimesed koduaedade ümbrust ja värskendasid spordiplatside väljanägemist.
Keskuse väljakul pakkus Paulig tasuta kohvi ja kaitseliitlasetel podises supipada, mis töötegijatele maitsvaks kosutuseks kulus. Madis Milling, kes kandis hoolt muusika ja meeleolu eest, haaras vahepeal ka sae kätte ning vabastas jaamaümbruse kuivanud puudest. Jälle
üks kena panus tegudesse - Kodune Saue linn kaunimaks !

UUDISED
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Kaitseliidu Saue kompanii tähistas
taasloomise 15. aastapäeva
Kümnendal mail möödus viisteist aastat Kaitseliidu Saue
kompanii taasloomisest.
Ivo Müürsepp
1990. aastaks olid ajalooks saanud juba Hirvepargi miiting,
loomeliitude ühispleenum, Eestimaa laul ja Balti kett. Olukord
oli siiski keeruline ja taasiseseisvuv Eesti vajas oma kaitseja jõustruktuure. 17. veebruaril 1990.a. loodigi Järvakandis
rahvaalgatuse korras taas Eesti
Kaitseliit. Veebruari lõpus hakkasid ka ärksamad Saue mehed
kohaliku Kaitseliidu taasloomise peale mõtlema, sellest ajast
on pärit esimesed liikmeks astumise sooviavaldused. Jätkuva
Nõukogude okupatsiooni tingimustes oli Kaitseliitu astumine riskantne samm, kuid siiski
oli 10. maiks 1990. a. Saue kompanii nimekirjas juba 18 liiget
ning uusi sooviavaldusi laekus
iga nädal. Esimeseks taasloodud
Saue kompanii pealikuks sai
kapten Ülo Ostumaa. Algusaastatel oli Kaitseliidul puudus kõigest, polnud vorme, varustust
ega relvi. Mehed olid „varusta-

Kingiks saadud meenetega seisavad taasasustatud Saue
kompanii esimene pealik kapten Ostumaa ja praegune pealik lipnik Pääsuke.

tud“ ainult tahtejõu, idealismi ja
patriotismiga. Tänu heale koostööle tollase Saue alevivalitsusega said Saue kaitseliitlased varsti endile esimesed vormirõivad.
1993. a. võttis kompanii juhtimise enda õlule kapten Alar
Ehala, 1994.a. kuni tänaseni on
kompanii arenenud lipnik Jüri
Pääsukese kindlakäelise juhtimise all. Sellesse perioodi jääb
ka 1996. a., kui kompanii sai

Saue linnalt oma maja. Linna
toetusel on maja jõudumööda
remonditud ning laiendatud.
Taasloomise aastapäeva tähistamiseks koguneti laupäeva õhtupoolikul kompanii Ladva tänava majja. Tagaaeda kaeti
pidulaud, suur wokipann pandi tulele. Kui ettevalmistused
olid tehtud, algas ürituse pidulik
osa. Peeti kõnesid, meenutati olnut ning vahetati kingitusi. Kõik

kolm kompaniipealikut said
kingituseks 90 mm tankitõrjekahuri mürsukestast valmistatud mälestusmeened. Need
muudab eriliseks asjaolu, et kõik
mürsud on välja tulistatud kompanii kaitseliitlaste poolt standardrelvastusse kuuluvatest tagasilöögita tankitõrjekahuritest.
Meenutuseks - viieteistkümne
aasta eest olid Kaitseliidu ainsateks relvadeks piltlikult öeldes vaid kivid ja kaikad. Kompanii sai omakorda kingituseks
suure tordi ning kaasaskantava
GPS seadme, mis on kindla peale edaspidistel õppustel ja võistlustel suureks abiks. Kui kõned
peetud ja kingitused jagatud,
asuti piduroogade kallale ning
meenutati mineviku. Ajaloohõngulise meeleolu lõi ka lipnik
Vello Siidari seljas olnud algusaegadest pärit Kaitseliidu vorm.
Õhtu lõpetuseks võeti üles isamaalised lauluviisid ja vanad
sõdurilaulud.
Juubeli igati kordaläinud
tähistamine annab meie kaitseliitlastele kindlasti jõudu ja indu
ka edaspidisteks aastateks.

TORE ON VÕÕRUSTADA SÕPRU!
12. ja 13.mail olid Sauel külas
Läti Riia rajooni lasteaedade
juhatajad Sandra Zvirbule
eestvedamisel. Sandra on Saue
sõpruslinna Vangźi lasteaia juhataja.
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja,
vastuvõtu korraldaja
Sandra Zvirbule leiab, et Saue on
väärt näide linnast, kus arvestatakse kõigi elanike vajadustega -

beebidest ja lasteaialastest kuni
pensionäride ning abivajajateni.
Ja meil on tõesti tore võõrustada külalisi, meil on mida näidata ja oma elukorraldusest teistele pajatada.
Saue lasteaia Midrimaa
juurdeehitus on nägus, lastepärane ja kaasaegne. Mitte ainult välimus pole Saue lasteaias
tähelepanuväärne, vaid ka lastega tehtav sisuline töö. Lisaks
meie lasteaiale ja linnale tutvustasime külalistele veel Saku las-

teaeda Terake ning uudset, teistest erinevana mõjuvat Harku
valla Teelahkme lasteaeda.
Keila lasteaias Miki sai teoks
rahvusvaheline seminar kaasaegse lasteaiapedagoogika teemal.
Korraldajana suur tänu Linnavolikogu esimehele Rafael
Amosele, Saue Gümnaasiumi direktorile Jaan Palumetsale, Päevakeskuse juhatajale
Tiiu Kuuskmele ning Saue Kiriku pastorile Urmas Utnole,

kes vaatamata kiirele igapäevatööle oma asutusi tutvustasid, samuti Margit Otsale, kes
rahvusvahelist seminari tõlkis.
Eriti suur tänu aga lasteaiale
Midrimaa ning tema tegusatele
juhtidele Anne Teetammele, Liia
Uuvitsale ning Andra Saluteele.
Külalised jäid rahule ning
lubavad saadud kogemused
Lätis kasutusele võtta.
Saime ka vastuküllakutse,
et Läti kogemusi Eestisse tuua.
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LINNAPEA ARUANNE
Saue Linnavolikogu istungil 28. aprillil k. a. andis linnapea ERO
LIIVIK aru iseenda ja linnavalitsuse esimese kolme kuu tööst.
Allpool avaldame aruande refereeringu koos Ero Liiviku kommentaaridega.
EHITUSTEGEVUS
STAADION. Projekteerija hankekonkursi võitis EJL Ehitusbüroo
OÜ, seejärel koostati rekonstrueerimistööde projekt maksumusega 54 280 EEK. Projekti arutati kooli võimlemisõpetajate ja sportlaste osavõtul. Välja on kuulutatud riigihange ehitaja leidmiseks, hanke
viib läbi ning ehitusjärelvalvet hakkab teostama odavaima pakkumise teinud Tallinna Linnaehituse AS. Nendel on vajalikud kogemused järelevalve teostamiseks spordiobjektidel.
LASTEAIA JUURDEEHITUS. Põhiosas lõpetati tööd märtsikuu
alguseks. Hoone on saanud kasutusloa, Tervisekaitse talituse poolt
täiendavalt tegutsemisloa lastehoiu asutusena. Lasteaed täienes nelja
rühmaruumiga 80 lapsele. Praegu korrastatakse-haljastatakse juurdeehituse territooriumi ning ehitatakse jalgratta- ja kõnnitee, likvideeritakse välisseinte vaegtööd. Ehitustöid tegi AS Facio, tööde
maksumuseks jääb algselt kavandatud 12 019 959 EEK.
LASTEAIA MÖÖBEL saadi riigihanke konkursi teistkordsel väljakuulutamisel, kuna esimesel korral pakkujaid polnud. Võitis Jets
Trading OÜ pakkumisega 1 029 446 EEK. Mööbel on täispuidust
ja valmistatud spetsiaalselt lasteasutusele, palju on eritellimusel tehtud mööblit.
Mööblijoonised tegi ruumide siselahendused rpojekteerinud arhitekt.
SAUE GÜMNAASIUMI JUURDEEHITUSE arhitektuurilise ideekavandi, sisuliselt eskiisprojekti, koostas OÜ Pikoprojekt, arhitekt
Maarja Nummert. Sama arhitekt on projekteerinud ka koolihoone ja kõik selle muudatused/juurdeehitused. Kavandatavasse juurdeehitusse saavad ruumid algklassid ning Muusikakool, planeeritud
on söökla laiendus ning nn. 200 m2 väike saal.
Ehitusalune pind 1290 m2. Kasulik pind 2800 m2. Hoone tuleb kahekorruseline, soklikorrusega. Projekteerimisel nähakse ette etapiviisilise ehitamise võimalus.
KOOLI HELISTUUDIO on PHARE programmi poolt rahastatav
abiprojekt. Esimese etapina sai (muusika)kool kontsertklaveri, riigihanke võitis Estonia Klaverivabrik AS. Klaver maksis 428 800 krooni. Koostamisel on helistuudio ehitusprojekt, lähiajal kuulutatakse
välja hange salvestustehnika ostmiseks. Kogu projekti lõpptähtaeg
on 2005. a. september.
EHITUSLOAD. Üksikelamute ehitused, rekonstrueerimised, korterite ümberplaneerimised, elektri- ja sidetrassid – 11 luba. Suurem
ehitis on AS Toode tootmishall Kasesalu tänaval.
KIRJALIKUD NÕUSOLEKUD EHITAMISEKS. 1) elamu tehnosüsteemide muutmine (Tammetõru 35 eramu). 2) telefoniside
ühenduskaablite paigaldamine (PLASTONE).
MAA MUNITSIPAALOMANDISSE VORMISTAMINE
I. Munitsipaalomandisse (arvel kinnistusraamatus) vormistati Tule
t. 7 (linnavalitsuse hoone), Tule t. 6 B (gaasihoidla), Kasesalu t. 30 B
(gaasihoidla) ja Kuuma t. 9 (lasteaed).
II Munitsipaalomandisse andmine on otsustatud, praegu vormistatakse Kasesalu t. 1 (Kasesalu park), Maastiku t. 25 (spordiväljakud
Kiviloos) ja Nurmesalu t. 9 ( Saue Gümnaasium).
III Munitsipaalomandisse ületulek on notariaalselt kokku lepitud
Kütise t. 6 (Keskuse park).

IV Munitsipaalomandisse saamiseks on esitatud taotlusmaterjalid:
Sarapiku tervisekeskus, Kütise t. 4 (teenindusmaja), Kuuma t. 5 (haljasala), Tule t. 4 A (haljasala), Kuuma t. 9 A (lasteaia lisamaa), Kuuma t. 9 B (lasteaia lisamaa), Perve-Viida-Tammetõru haljasmetsa ala,
Koondise t. 18 T (parklamaa)
Kokku tegeleti 16 objektiga.
Linnapea kommentaar: Olen linnapeana pannud rõhu investeeringutele, linna arengule. Nii lasteaia lisakorpus, kooli staadion ja jalgpalliväljak, kooli juurdeehitus ja muusikastuudio on Saue elanikele ühtviisi vajalikud ja kaua oodatud.
Staadioni osas oleme jõudnud niikaugele, et peatselt avatakse
pakkumised ning selgub ehitaja. Kolm miljonit krooni, mille hankisin möödunud aastal riigi lisaeelarvest, saab lõpuks sihipäraselt kasutatud.
TEEHOOLDUS. Märtsis tehti Saue peatänavatel esmane talvekahjustuste likvideerimine emulsiooni ja killustikuga, tööd maksid 37
600 EEK, teostas AS ASPI. Kõigi tänavate ülevaatus ja hooldus jäi II
kvartali, pärast muldkehade täielikku sulamist, praegu tööd käivad.
Alustati 2005.a. teetööde ettevalmistusega - projekteerimise vähempakkumised, olemasolevate projektide korrigeerimine ja kooskõlastuste uuendamine. Põhjalikumalt meie ajalehe teisel leheküljelt abilinnapea Vello Toomiku kommentaaris.
ASJAAJAMISE, PERSONALI- ja ARHIIVITÖÖ käigus registreeriti ja dokumenteeriti lahendamise käik 454 vastuvõetud dokumendi (kirja ) ja 51 sõlmitud lepingu kohta; vormistati ja tehti nõuetekohaselt teatavaks 22 kaadrialast käskkirja, 11 üldkäskkirja, 16
puhkusekäskkirja; korrastati toimikute nimekiri, linnavalitsuse arhiiv, alustati linnavaraameti arhiivi korrastamisega.
Valmistati ette, teenindati ning protokolliti 16 linnavalitsuse ja 3
volikogu istungit. Linnavalitsus võttis vastu 3 määrust ja 125 korraldust. Volikogu võttis vastu 9 määrust ja 8 otsust. Õigusaktid on
registreeritud, paljundatud, väljastatud asjaosalistele ning avalikustatud nõuetekohaselt.
Vormistati 63 notariaaltoimingut. Kontrolliti ja tehti registreerimistoimingud majandustegevuse registris 32 Sauel tegutseva ettevõtja
kohta, registreeringu õigsus kinnitatud 14 ettevõtja kohta. Registreeriti 17 sündi ja 12 surma. Sünni- ja surmatunnistused vormistatud ja kätte antud. Saue elanike arv registris on 5 439 inimest. Elukoha tõendeid väljastati 92, vormistati 94 sissekirjutust, Sauelt lahkus
46 inimest. Vormistati 70 passi ja 47 ID kaarti.
SOTSIAALVALDKOND. 1. jaanuarist 26.aprillini andis linnavalitsus ühekordset laste kooli- ja lasteaia toidutoetusi, sünnitoetusi, koolieelse koduse lapse toetusi, jõulutoetust pensionäridele ja puuetega
inimestele, hooldekoduteenuse toetusi, riiklikku toimetulekutoetusi,
hooldajatoetusi, psüühiliste erivajadustega inimeste tugiteenuse toetusi, lastega perede koduteenuse toetusi ja eakate inimeste koduteenuse toetusi. Toetati ka tasuta ja soodussõitu bussiliinil nr. 190, koolilaste sõitu elektriraudteel ja Puuetega Noorte Õppekeskust JUKS.
KOKKU MAKSTI SELLE AJA JOOKSUL SOTSIAALTOETUSI
VÄLJA SUMMAS 821 148 krooni, sealhulgas bussi/rongi dotatsiooni 321 000 krooni.
Aasta algusest on käinud töö puuetega inimestele tööhõive korraldamiseks, toimus kohtumine Saue ettevõtete esindajatega. Püütakse
leida ruume ja lahendada muid selle keerulise probleemiga seotud
küsimusi. Koostöös Saue Ettevõetete Liiduga on käivitunud tööbörs
Saue linna kodulehel (http://www.saue.ee/?id=5430).
Linnapea kommentaar: Saue linna ja Saue ettevõtjaid seob pikaajaline koostöösuhe, Saue linn on huvitatud, et Saue ettevõtjail läheks
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kenasti. Et linna tekiks meie inimestele uusi töökohti, ettevõtted
oleksid jätkusuutlikud. Tööbörs, mis Saue linna kodulehel veebruaris käima läks, koondab ühte kõik tööpakkumised, mis Saue ettevõtjad üles tahavad panna. Börs on mõeldud eelkõige Saue inimesele, kes otsib tööd, soovib töötada oma linnas, vahendab tööandjaid
- töövõtjaid.
LINNA HEAKORD. Jätkub töö keskkonnakaitse ja
jäätmetöötluse alal, olulise komponendina on Saue linnal nüüd
jäätmeregister.
Linnapea kommentaar: Linnavalitsus töötas välja meie maaregistriga ühildatud jäätmevaldajate registri. Sellesse registrisse
kogutakse andmed kõigi Saue linna territooriumil elavate või
asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga, samuti andmed jäätmevedajate kohta. Selle
registri sisseseadmise muutis kohustuslikuks Jäätmeseadus.
Saue tänavate tähistustööde käigus paigaldati üle 120 uue sildi.
Edukalt jätkuvad ka projektid “Kaunis kodu” ja “Jäätmed –
tarbimise pahupool”.
Linnapea kommentaar: Ilusatest kodudest ja kaunitest koduaedadest on sauelased läbi aegade lugu pidanud. Meie kaunid kodud on
saanud kuulsaks ka väljaspool meie enda linna. 2004. aastal tunnustas meie linna elanike saavutusi Vabariigi President, kes andis Saue
linnale Harju maakonna ilusaima linna tiitli. Meie ei taha jääda loorberitele puhkama, väärt algatust tuleb edasi viia. Ka käesoleval aastal
toimub meie oma kaunima kodu väljaselgitamise võistlus “Kaunis
Kodu”. Linnavalitsus on alustanud ettevalmistusi konkursi läbiviimiseks.
KULTUUR, SÕPRUSSUHTLUS. Aprilli alguses külastati Ukraina
Vabariigis Kozeletsi linna, kus sõlmiti sõprussuhted ja kirjutati alla
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kavatsuste protokoll saada sõpruslinnadeks. Selle tulemusena külastas Ukraina suursaadik Saue linna. Juuni alguses, Saue laulu- ja tantsupeole SÕLG tuleb esinema 39 liikmeline Kozeletsi delegatsioon,
põhiosa moodustab Kozeletsi Koreograafiaansambel.
Kultuuritöö on Saue linnas aktiivne, kõiki ettevõtmisi pole siin vajadust üles lugeda, piisab, kui allpool järgnevat silmitseda..

Saue Muusikakooli tänavused lõpetajad koos linnapea
Ero Liivikuga lõpuaktus-kontserdil.

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 Väikeste Tüdrukute Koor
Päevakeskuse naisansambel Rukkilill
Saue Kägara kapell
Saue Puhkpilliorkester
Saue Muusikakooli Jazzbänd
Rahvatantsuansambel Läti sõpruslinnast Vangažist
Kozeletsi Koreograafiaansambel Ukrainast
Showgrupp Lainela
Rongkäik kooli juurest peopaika algab kell 17.30
Kontsert on tasuta
Korraldavad Huvikeskus ja Saue Folk
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SAUE GÜMNAASIUMI XVIII lennu kuumad päevad
Kui õpetaja Ulvi Urgard kutsub
kooli vilistlasi juubeliraamatu
tarvis mälestusi saatma, maadlevad tulevased vilistlased ehk
veel mõni päev abituriendid viimaste eksamitega. Läksime Saue
Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa käest küsima, mis ja kuidas praegu koolis toimub.
Jaan Palumets: Sel kevadel lõpetab siis XVIII lend, esimene oli aastal 1988. Igal aastal pean
ma õpetajatega nn arengukõnelusi,
kus arutame kooli kahekümne aasta muutusi. Peame ju sügisel väikest
juubelit. Kool on muutunud mitte ainult ehituslikult, vaid sisuliselt.
Eks eesti haridus on üldse väga palju sisuliselt muutunud.
Kui me räägime XVIII lennust, siis mina olen neile valikainena õpetanud vaid filosoofiat,
ega ma neid väga ei tunne. Kuid
nad on tublid ja loodame, et riigieksamid, mis algasid juba aprillikuus ja jätkuvad kolmanda juunini,
lähevad neil hästi. Et riigieksamite keskmine oleks kõrgem kui eelmisel aastal – siis oli meil 61,4. Me
oleme ju palju diskuteerinud sel-

le üle, kas kool peaks olema riigieksamite keskne. Oleme siin seisukohal, et meie ülesanne pole ainult
riigieksamid. Gümnaasiumi ülesanne on ikkagi anda võimalikult laiapõhjaline haridus, et oleks võimalik
saada just haritud inimeseks, kes tulevases elus toime tuleb ja sellest elust
ka rõõmu tunneb. See on meie põhimõte – oleme siin majas õpetanud
nii hispaania kui ladina keelt, nüüd

on meil majandusõpe ja riigikaitse.
Oluline on silmaringi avarus, see,
et õpilane tunneks rõõmu ja tahaks
kooli tulla. Oleme natuke teistmoodi selle asja üles ehitanud. Võib-olla
alles kahekümne aasta pärast saab
inimene aru, mida vajalikku talle
koolis õpetati. Muidugi peavad ka
riigieksamitega asjad korras olema.
Kuid minu arvates on kitsarinnaline
anda koolile hinnangut ainult riigi-

eksami hinnete põhjal. Gümnaasium ei ole ju vaid ettevalmistus
kõrgkooli astumiseks. Teame siin
väga hästi, kuidas nende riigieksamitega asjad vabariigis on.
Ühe lennu lõpetamine on jälle
uue kümnenda klassi algus. Meil on
järgmise õppeaasta 10. klass peaaegu 100% komplekteeritud. Põhinimekirjas on 72 õpilast ja varunimekirjas veel 15 ning meeldiv on öelda,
et 88% on meie oma kooli õpilased.
Väga suur arv. Eeltingimuseks oli
hinnete keskmine 4,0. Tundub, et
see on isegi madal, peab vist tulevikus tõstma.
XVIII lennu puhul tuleb suur
tänu öelda klassijuhatajatele - Maire Rabinovitshile ja Reet Vesterile.
Siiani tundub kõik minevat normaalselt. Lennus on üks kuldmedal
– Triin Tamme ja üks hõbemedal –
Liisi Ilu. Lisaks viisteist nelja-viielist.
Selle lennuga seondub valikainete
suur hulk. Meil on kõigi lõpetajate
kutsesoovide paberid olemas, hiljem vaatame, kuidas välja tuli. Ning
veel üks ülioluline asjaolu - meie
lapsevanemad on väga tublid.

Maikuu keskel sai toimetus alljärgneva artikli

29. aprillil helises Saue Gümnaasiumi XVIII lennule lõpukell
See päev oli nii vana lõpp kui uue algus. Lõpuks on käes see kauaoodatud aeg, mil saame oma peaga hakata tegema suuri otsuseid - kujundada
oma tulevik ning meid ümbritsev.
Hommik algas päikesepaiste ja
varajase töötegemisega. Suure pühendumisega istutasid Lauri Malsroos,
Karel Pajus, Raivo Pilder, Ramon
Nahkur, Ott Kohari ja Priit Haljaste
kooliõuele meie elujõudu sümboliseeriva mälestuse koolile - elupuud.
Kooli minnes oli mu hinges ärevus, aga ka väike hirmu–rõõmutunne. Kas nüüd ongi siis kõik? Seda päe-

va on ju oodatud pikisilmi, aga nüüd,
kui aeg kätte jõudnud, on tunne, et
kõik on tulnud nii äkki ja nagu ei tahakski minna. Sest ees ootav uus on
ju teadmatu ja tundmatu, siin aga
kõik tuttav ja kodune.
Koolimajas ootasid pidulikud
ja põnevil klassikaaslased ja algaski
meie eelviimane aktus selles koolis.
Oli julgustav astuda aulasse esimese klassi laste käekõrval ning loota, et oleme neile eeskujuks - vast
jõuab iga meie kõrval olev põngerjas
või tirts 11 aasta pärast sama kaugele kui meie. Neid vaadates tundis vist

igaüks hinges hellust ja tunnet – olenemata praegusest suurest vanusevahest jääb meid igaveseks ühendama
Saue Gümnaasium.
Lõpukella aktus oli meie jaoks
väga eriline - tõeliselt soojad sõnad
tulid nii direktori Jaan Palumetsa kui ka esimese klassijuhataja Eve
Tamme poolt. Suuresti aitavad eksamiperioodi kergemalt üle elada õpetaja Tuuli Oderi julgustavad sõnad,
need jäävad kõrvu helisema veel
kauaks. Abiturientide lemmikuteks
said aga 11. klassi poolt meile pühendatud omaloominguline laul “Tunne

on hea...” ning meie õpetajate vahvas
esituses kõlanud “See rõõm on elust
endast”.
Aktuse kõrghetkeks oli meile
kõlanud viimane koolikell.
Tahan XXVIII lennu nimel tänada kõiki õpetajaid nende kõik need
aastad kestnud töö eest, mil nad on
püüdnud meid Saue Gümnaasiumis
ette valmistada iseseisvaks eluks.
Abiturient
Katre Floren
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III Noorte Jazzimprovisatsioonifestival
“Visioon” VIII Loomingu- ja improvisatsioonipäevad
Ise küsin, ise vastan –
KRISTIINA LIIVIK
Millal, kus ja mis?
11. juunil, laupäeval, algusega kell 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
III Noorte Jazzimprovisatsioonifestival “Visioon”. Festivali esinejad on noored või
alles algajad muusikud, kellele meeldib improvisatsioon ja
jazzmuusika.
Kust saada veel infot?
Festivali “Visioon” kodulehekülg www.noortejazz.ee
Milleks on festivali vaja?
Noortel muusikutel on vaja
maast madalast harjutada laval olemist, üksteise kuulamist
ja eritingimustes esinemisoskuste arendamist. Väikses bändi
prooviruumis harjutades (tavaliselt on harjutussruumid vajalikele tingimustele mittevastavad), ei kosta välja see, mis
kostab suures saalis, korraliku võimenduse ja helitehnikaga. Seetõttu on esinemine ehk
väljaminemine prooviruumist
hädavajalik.
Festivalil on veel teine oluline külg. Selleks on suhtlemine ja teiste kuulamine. Noored
vajavad uusi ideid, uusi mõtteid,
mis laiendaksid silmaringi.
Noores eas on muusiku jaoks
edasiviivaks jõuks tahe imiteerida. Soov omi mõtteid muusikasse panna tekib vahetust
kontaktist teiste muusikutega.
Nii esinebki igal aastal festivalil ka üks professionaalne muusik või bänd, kelle muusika vahetu kuulamine annab noortele
eeskujusid, väljakutseid ja häid
emotsioone edasiliikumiseks.
Kas mujal ka midagi toimub?
Noorte Jazzifestivale toimub
ka teistes Eestimaa paikades:
“Sillamäe Jazz”, “Nõmme Jazz”

rahvusvaheline
jazzifestival
ning vokaalkonkurss noortele jazzilauljatele . Igal aastal toimuvad festivalid „Tudengi Jazz”
Tallinnas, “Rainbow” Tartus
(noorte jazzitalentide konkurss)
ning “Pelgulinna jazzipäev” Tallinnas. Jazzipäevad toimuvad ka
Narvas, Saaremaal ja Viljandis.
Festivali peaesineja?
11.juunil kell 20.00 esineb
Saue Gümnaasiumi aulas festivali “Visioon 2005“ peaesineja
David Kikoski (USA),
kes on täna üks tuntumaid
jazzpianiste maailmas.
Tema kontsert sai võimalikuks tänu festivali “Nõmme
Jazz” eestvedajale Toivo Undile
(www.nommejazz.ee).
Kuna “Visioon 2005“ toimub samal ajal ”Nõmme
Jazz´iga”, saigi võimalikuks David Kikoski esinemine ka Sauel.
David Kikoski esineb festivalidel erineva kavaga. Sauel annab
Kikoski soolokontserdi. Esialgse kava järgi Sauele esinema
tulla lubanud “Hot Club From
Norwege” pidi ühe bändiliikme
haigestumise tõttu loobuma.
Kahe ühesuguse festivali
samaaegne läbiviimine tekitab küsimusi ja imestust?
Alguses tekitas see tõesti muremõtteid, kuid kuupäevi
ei saanud muuta kumbki korraldaja. Sellest olukorrast ei tekkinud tüli, vaid otsustati hoopis koostööd teha! Pealegi on
festivalid suunatud erinevatele sihtgruppidele. “Visioonil”
esinevad noored saavad eelneval ja järgneval päeval kuulata
Nõmme Jazzi esinejaid ning osa
võtta workshopist.
Kes esinevad?
2005.a. “Visioonil” esinevad noored Eestist, Venemaalt,
Soomest ja Lätist. Sellel aastal on seltskond siiani toimu-

nuist kõige rahvusvahelisem.
Lisaks instrumentaalansamblitele esinevad ka vokaalansamblid Narvast ja Tartust. Bändide
koguarvu ei oska hetkel öelda,
kuna mõned on veel kahevahel.
Kindlalt võib öelda, et neid on
üle kümne.Eriliseks pärliks on
13-aastase Venemaalt, Moskva
lähistelt pärit talendi Antoni
esinemine Sauel. Poiss on esinenud paljudel festivalidel ning
saavutanud konkurssidel auhinnalisi kohti.
Kas toimuv on ainult
noortele?
Festival “Visioon” on hingelt noortele, neile, keda huvitab see, mis maailmas toimub,
muutub ja areneb. „Visioon“ on
vaade sellisse tulevikku, kus on
palju uut ja huvitavat. Iga ”Visioon” on uus ja täis energiat.
Kõik, kes soovivad saada eluks
energiat ning tunnevad huvi
muusika vastu, on meie festivalile oodatud!
Kes korraldavad?
Projektijuht Kristiina Liivik, korraldajad Saue Muusikakooli õpetajad ning pop-jazzi
osakond.
Festivali patroon on Raivo
Tafenau.
„VIII Loomingu- ja improvisatsioonipäevad 12.-14.
juunini 2005.a. Saue Gümnaasiumis“.
Mis üritus see on?
See on üritus millest kasvas
välja festival.
Number kaheksa näitab, et
ettevõtmine on kestnud juba
aastaid ning on Saue Muusikakooli algatatud traditsioonilistest projektidest üks vanemaid.
Osa võtavad lapsed Harjumaa
ja Tallinna muusikakoolidest.
Ürituse peaidee on laste loovuse ja loomingulise alge arendamine. Kõige sobivam selleks on
improvisatsioon. Improvisat-

sioonipäevadel tegeletakse erinevate improvisatsiooni liikide
ja stiilidega. Improviseerimiseks kasutatakse erinevaid pille, häält, samuti õpitakse improviseerima liikumise ja kujutava
kunsti abil.
Kes juhendavad?
Juhendajad on oma ala professionaalid:
Anto Pett - Eesti Muusikaakadeemia professor, vaba improvisatsioon
Anne- Liis Poll – Eesti Muusikaakadeemia õppejõud, hääle
improvisatsioon
Iljo Toming - Saue Muusikakooli kitarriõpetaja, improvisatsioon
Gerli Kirikal - Saue Muusikakooli klaveriõpetaja, improvisatsioon
Kamille Saabre - kunstnik
Sandra Annuste - loovliikumine
Inga Lehto ja Diana Kiivitimprovisatsioon.
Kuidas õpitakse?
Iga osavõtja jaoks on ette
nähtud individuaalsed erialatunnid, väiksemates ja suuremates gruppides toimuvad
rühmatunnid.
Kuidas registreeruda?
Selleks tuleb helistada
Saue Muusikakooli või saata sooviavaldus e-postiga
Saue.mk@mail.ee
Täiendavat infot saab lugeda ka Saue Muusikakooli kodulehelt www.hot.ee/sauemk
TÄNAME KÕIKI
TOETAJAID!
• Saue linn
• Saue Muusikakool
• Kultuurkapital
• Põhjamaade Ministrite
Nõukogu
• Harjumaa Omavalitsuste Liit
• MTÜ Nõmme Jazz
• Aktaprint
• Hasartmängumaksu Nõukogu
vt. plakat lk. 7
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SAUE MUUSIKAKOOL LÕPETAB KOOLIAASTAT
On õige aeg teha õppeaastast
kokkuvõtteid.
Meeldejäävaid
kontserte, esinejaid ja õpilaskonkursse on olnud palju. Märkimist
väärivad kõik õpilased ning
õpetajad, tehtud on edukat
tööd ja saavutatud auhinnalisi kohti nii vabariiklikel kui
maakondlikel õpilaskonkurssidel.
Terje Mäss
Saue Muusikakooli direktori kt.
Vabariikliku puhkpillimängijate konkursi ning Harjumaa
puhkpillimängijate
konkursi
võitis saksofolil Mairo Marjamaa (õp. Sulev Sommer). Harjumaa puhkpillimängijate konkursi võitis tuubal Martin-Eero
Kõressaar (õp. Tõnu Soosõrv).
Märt Mägi ja Anni Ruul (õp.
Juta Ross) võitsid Harjumaa
viiuliõpilaste konkursi. Märt
Mägi võttis edukalt osa ka vabariiklikust keelpillimängijate
konkursist. Kitarristidest pälvisid maakondliku I koha Joosep
Talumaa, Helena Anni ja Karl
Kanter (õp. Iljo Toming). II koha
saavutas Kaia-Triin Pääsuke (õp.
Juta Ross) maakondlikul viiulimängijate konkursil, II koha ki-

21. mail toimus Tallinnas, Kiek in de Kökis Saue Muusikakooli 2005. aasta lennu kontsert aktus.

tarristide hulgas sai samal konkursil ka Hans Erich Liivik (õp.
Iljo Toming). III koha vääriliseks hinnati maakondlikelt konkurssidelt kitarrimängija Daniel
Lepik (õp. Iljo Toming), flöödimängija Kadi Särgava (õp. Jüri
Hargel), klaverimängijad Linda
Kanter (õp. Terje Mäss) ja Elis
Piirsalu (õp. Gerli Kirikal). Elis
Piirsalu võttis osa ka vabariiklikust pianistide konkursist, kus
ta pääses II vooru, esinedes sealgi edukalt. Klaverimängija Carol
Männamets (õp. Terje Mäss) sai
maakondlikul konkursil kogu
kava hea esituse eest diplomi.
Väga hästi esinesid sel aastal Harjumaa Laululapse võistlusel muusikakooli õpilased

SAUE GÜMNAASIUMI
VILISTLASED!
Armsad sõbrad olge head, kirjutage mõned read!
Küll oleks tore, kui kirjutaksite meile oma kooliaja meeldivamatest, huvitavamatest ja naljakamatest mälestustest. Veelgi
lahedam oleks, kui saadaksite meile ka pilte, millised soovi
korral tagastame. Oma mälestused pange kirja ja saatke
e-posti aadressile
ulviur@hot.ee või
postiaadressile Nurmesalu 9.

Tuua võib ka otse Saue
Gümnaasiumi sekretärile.
Saadud mälestusi on meil
plaanis kajastada kooli 20. aastapäevaks väljaantavas raamatus.
Oleks väga hea, kui otsustaksite kiiresti ning Teie mälestused
jõuaksid kooli võimalikult lühikese aja jooksul!
Parimat soovides
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi õpetaja

Karl Korts, Robert Ladva, Martin Vist, Oliver Povel-Puusepp.
Õpetaja Elviira Alamaa juhendamisel pälvisid nad III koha.
III koha saavutas maakondlikul lauluvõistlusel ka pop-jazz
osakonnas õppiv Carolina Laos,
kelle juhendajaks Helin-Mari
Arder.
Ansamblite konkursil “Volüüm” saavutas 5. - 6. klassi tüdrukute ansambel õp. Ulvi
Kanteri juhendamisel III koha.
Saue Muusikakooli puhkplliorkester saavutas dirigent
Harry Illaku juhendamisel Eesti Noorteorkestrite konkursil
muusikakoolide puhkpilliorkestrite kategoorias II koha ja
auhinnalise I kategooria. Õpi-

laskontserdid on viinud muusikakooli õpilasi sel õppeaastal
esinema Saue Lasteaeda, Saue
Mõisa, Eesti Muusikaakadeemiasse, Kadrioru Lossi, Kiek in
de Kök`ki ja ka naaberlinna Keilasse. Tänu Harjumaa Omavalitsuste Liidule ja Saue Linnavalitsusele sai muusikakool vastu
võtta mitmeid külalisesinejaid
ja korraldada Saue linnarahvale
muusikaprojekti raames professionaalseid kontserte. Septembris käisid esinemas klavessiinimängijad Imbi Tarum ja Reinut
Tepp ning novembris esines
lauljatar Helin-Mari Arder oma
ansambliga.
Saue muusikakooli kõige rõõmsamaks kevadiseks
sündmuseks oli kindlasti uue
kontsertklaveri Estonia saamine. Sellest võisite lugeda üleeelmisest ajalehest Saue Sõna.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et Saue Muusikakool on saanud ühe aasta võrra vanemaks
ja paljude ilusate muusikasündmuste ja ühiste mälestuste võrra rikkamaks.
Suured tänud kena kooliaasta eest kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele!

MIS TEOKSIL SAUE NOORTEKESKUSES 2005.a. suvel.
Noortekeskusel on algamas tegus suvehooaeg,
millest kutsume noori osa saama.
JUUNIKUU
3. juunil kell 14.00 – 23.00
Saue Noortepäev jaanitule platsil.
Noored, olge kohal! Selle peo korraldavad tegusad
Saue noored teile noortekeskuse toel.
Koordineerivad Kristi Kruus ja Üllar Põld.
6. juunist 13. juulini töötab töömalev.
Avamine 6.juunil kell 8.30 linnavalitsuse ees.
Koordinaator Erna Gerndorf.
Kõigi ürituste kohta saab infot tööpäevadel
kell 14.00 – 21.00
telefonidel 67 90 192 – Erna Gerndorf,
67 90 195 – Monika Liiv, Üllar Põld,
Kristi Kruus, Kaie Põllu
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Saue linn toetab õpilaste ning üliõpilaste välisõpinguid
28.aprilli Linnavolikogu istungil võeti II lugemisel ühehäälselt
vastu kultuuri- ja hariduskomisjoni poolt esitatud eelnõu „Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi
määramise ja maksmise kord”. Kuigi nimetatud kord hakkab
kehtima alles järgmise aasta jaanuarist, on see pretsedendiks nii
Harjumaal kui ka mujal Eestis.
Saue linn hakkab toetama teotahtelisi ning usinaid noori linna-

kodanikke, õpilasi ja üliõpilasi maksimaalselt 15 000 krooni suuruse stipendiumiga ühe õppuri kohta. Sellega väärtustab Saue
linn meile kui väikerahvale nii olulist rahvusvahelist õppekogemust ning toetab noorte õpihimu.

SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Saue

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste
välisõppe stipendiumi määramise
ja maksmise kord
Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 5
ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu

28. aprill 2005.a. nr. 53

m ä ä r a b:
1. Kehtestada alljärgnev õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste
välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord.
2. Määrus jõustub 01.01.2006. a.
Rafael Amos
Volikogu esimees

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi
määramise ja maksmise kord
1. Üldsätted
1.1. Õpilasvahetuse stipendium (edaspidi nimetatud Stipendium) on
mõeldud Saue linna elanikeregistrisse kantud 15 – 18 aastaste õpilastele ning üliõpilaste välisõppe stipendium (edaspidi nimetatud Stipendium) 18 – 25 aastaste statsionaarses õppes õppivatele üliõpilastele. Stipendiumi taotlejad peavad olema olnud Saue elanikeregistris vähemalt
12 kuud taotluse sisseandmise päevast.
1.2. Stipendiumifondi suuruseks on 0,1% kinnitatud Saue linna põhitegevuseelarvest.
1.3. Stipendiumi suuruseks ühe õpilase/üliõpilase kohta on kuni 15 000
krooni.
1.4. Stipendiumid on ühekordsed ning antakse kõigile Stipendiumi
taotlemise tingimused täitnud õpilastele/üliõpilastele. Kui taotlejate arv
ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele 15 000
krooni suurust Stipendiumi maksta ei ole võimalik, siis otsustab konkreetse stipendiumi suuruse komisjon oma motiveeritud otsusega.
2. Stipendiumi taotlemise tingimused
2.1. Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane/üliõpilane linnavalitsusele
Stipendiumi taotlemise avalduse hiljemalt iga aasta 15. maiks.
2.2. Avalduse tüüpvormi töötab välja linnavalitsus.
2.3. Koos avaldusega peab õpilane esitama õpilasvahetust vahendava
organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia.
2.4. Üliõpilane peab koos avaldusega esitama välisõppesse minemist
tõendava dokumendi, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või
vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia.

2.5. Minimaalne õppeaeg, mille puhul taotlus rahuldatakse: õpilaste puhul 1 õppeaasta ja üliõpilaste puhul vähemalt 1 semester.
2.6. Üliõpilased, kes lähevad välisõppesse kevadsemestril, saavad sama
õppeaasta ja eelarveaasta taotlusvoorus taotleda Stipendiumit teistega
võrdsetel alustel.
2.7. Juhul kui Stipendiumi taotleja esitab või on esitanud taotluses valeandmeid, siis stipendiumit ei määrata ja määratud stipendium nõutakse tagasi.
3. Stipendiumikomisjoni töökorraldus ja stipendiumi määramine
3.1. Avalduste läbivaatamiseks ning Stipendiumi suuruse määramiseks
moodustab linnavalitsus kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni, kinnitab komisjoni töökorra ning kooskõlas käesoleva korraga stipendiumite jagamise põhimõtted.
3.2. Stipendiumikomisjoni töö tehnilise teenindamise tagab linnavalitsuse poolt määratud ametnik.
3.3. Stipendiumikomisjon kutsub Stipendiumi taotlejad vestlusele, olles eelnevalt hinnanud laekunud avalduste vastavust ettekirjutatud tingimustega.
3.4. Stipendiumi saaja ning linnavalitsuse vahel sõlmitakse koostööleping, mille tüüpvormi valmistab ette linnavalitsus.
3.5. Stipendium määratakse linnavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul.
3.6. Stipendium kantakse üle taotleja isiklikule arveldusarvele, pärast
linnavalitsuse korralduse jõustumist.
3.7. Stipendium tagastatakse, kui lepingut ei täideta.

KOMMENTAAR

les 15. mai, kuid kõik taotlused lähevad arvesse, isegi kui nad on esitatud
jaanuarikuus. Loomulikult peavad taotlused vastama määruses sätestatud tingimustele.
Kolmandaks tahan rõõmustada linnakodanikke sellega, et iga Saue
Välisõppe Stipendiumi saanud õpilase ja üliõpilasega lepitakse kokku
mõnes huvitavas teemas, mille kohta siis õppurid Saue linna jaoks väikese uuringu teevad. Selles uuringus saavad nad oma kogemusi jagada
teiste linlastega ning teha ettepanekuid, kuidas saaks Sauest veel parem
linn kui ta seda praegu on.
Lõpetuseks tahan julgustada õpilasi, kel on peas keerelnud mõtted välismaal õppimisest, selle nimel kindlasti pingutama. Tegemist on aga tõesti kuluka ettevõtmisega, kuid kel vähegi võimalik, haarake võimalusest
kinni! See muudab kindlasti Teie elu – ja ainult paremuse poole.

Rainer Sternfeld
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees
Esmalt soovitan juba varakult hakata planeerima oma välisõpinguid.
Õpilaste puhul võtavad näiteks vahendusorganisatsioonide valimispäevad, lepingute vormistamised jms. tavaliselt kauem aega kui üliõpilastel.
Seega oleks õpilastel endal rohkem kindlustunnet.
Üliõpilaste puhul tahan pöörata tähelepanu sellele, et need üliõpilased, kes sõidavad õppima juba kevadsemestri algul, saavad taotleda stipendiumi teistega võrdsetel alustel. Selleks tuleks taotlus sisse anda juba
enne seda, kui Eestist lahkutakse. Taotluste esitamise tähtaeg on küll al-
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, arutas hinnapakkumisi,
väljastas ehitusload, kinnitas koolitoetuse maksmise korra,
arutas läbi volikogu eelnõu
Linnavalitsuse 20. istung toimus 11. mail 2005.
a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 156.
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Otsustati lugeda Saue linnas Keskuse pargi ja
Tule tn 6 laste mänguväljakute hinnapakkumisel
parima pakkumise teinuks summas 135 790.10
krooni OÜ Vivocard Plus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 157.
3. Tule 30 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-le FORS MV tootmislaohoone püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 158.
4. Tule 5-55 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati korteri ümberplaneerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 159.
5. Koondise 26 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le ENEGAR veevarustuse välisvõrkude rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 160.
6. Koondise 26 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le ENEGAR kanalisatsiooni välisvõrkude rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 161.
7. Koondise 26 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk elektrivarustuse 0,4 kV kaabelliini rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 162.

8. Nurgakivi 10 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 163.
9. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna 2005.aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve” läbiarutamine ( I lugemine ).
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna Pesmeli (Segu tn 4/6) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Eelnõu suunati volikogusse.
11.Koolitoetuse maksmise kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 4.
12. Kadakamarja 18 ehitusloa väljastamine.
13.Viigimarja 6 ehitusloa väljastamine.
14. Kadakamarja 12/Muskaadi 9 ehitusloa
väljastamine.
15. Kadakamarja 14/ Aniisi 2 ehitusloa väljastamine.
16. Kadakamarja 20 ehitusloa väljastamine.
17. Viigimarja 14 ehitusloa väljastamine.
Otsustati väljastada ehitusload ja vastu võtta korraldused nr 164-169.
18. Info
8.1 Riigi omandisse taotletud maade probleemid
Saue Linnavalitsus on erinevate võimaluste abil
püüdnud vähendada omanikuta ja kasutusest
väljas olevate maade hulka. Selleks otstarbeks on
ette valmistatud materjalid maa-alade kasutuse
võtuks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Taotlused Riigi-Maaametile on esitatud juba alates

2002. aastast. Riigi-Maaamet ei nõustunud maa
käibesse lubamisega, vaid esitas taotlused maa
riigi omandisse jätmise kohta maa riigi maareservi arvamiseks.
Käesolevaks momendiks on kujunenud olukord,
kus riigi poolt ei ole järgnenud tegevusi maaomandi vormistamise ega maa erastamise osas.
Maa on endiselt kasutusest väljas ja on probleeme nendel maadel heakorra tagamisega.
OTSUSTATI võtta info teadmiseks ja Leo
Sepp´al ette valmistada Riigi Maaametile meeldetuletuskirja projekt.
18.2 Koduloomade vaktsineerimine
Koduloomade vaktsineerimine toimub 21. ja 28.
mail 2005 kella 11.00-14.00 Saue linna
turuhoone kõrval asuval platsil.
18.3 Kaevelubade temaatika
OTSUSTATI üle vaadata vastavasisulised määrused ja viia need kehtivate seadustega kooskõlla.
18.4 Kindlustuspakkumiste analüüs
KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ esitas
Saue linnale kuuluva vara kindlustuspakkumiste
analüüsi. Lähtudes soodsaimast kindlustusmaksest ja parematest kindlustustingimustest oli ettepanek kaaluda valiku tegemisel AS IF Eesti Kindlustuse pakkumist.
OTSUSTATI nõustuda ettepanekuga ja anda jurist Jan Trei`le volitused edaspidisteks läbirääkimisteks ja vastavate lepingute ettevalmistamiseks.
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 21. istung toimus 18. mail
2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 170.
2. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 171.
3. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise
koduse laose toetuse maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 172.
4. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 173.
5. Perekonnanime muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 174.
6. Linnalaagri korraldamisega nõustumine.
Nõustuti linnalaagri läbiviimisega Saue linnas
08.07.2005 kuni 21.08.2005 .Linnalaagri läbiviijaks on Saue Linna Lastekaitse Ühing, kellega
sõlmitakse koostööleping ning toetatakse linnalaagri läbiviimist 13 000 krooniga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 175.
7. Kakao 7 A ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 176.
8. Tule 49 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk elektrivarustuse 0,4 kV rippkaabelliini rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 177.
9. Segu 7 ehitusloa väljastamine.

Ehitusluba väljastati Koveti OÜ-le tootmis-laohoone püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 178.
10. Maamõõtja 14 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 179.
11. Avaliku ürituse korraldamise luba.
Nõustuti 21. mail 2005. aastal Eesti Reformierakonna Saue piirkonna organisatsiooni poolt korraldatava heakorratalgute ürituse korraldamisega
Saue kesklinnas ja raudteeäärses piirkonnas kella
11.00 kuni 16.00-ni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 180.
12. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
* Lugeda Saue linnas Tule 7 kontor-elamu katuse remondi hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks Coverusti OÜ pakkumishinnaga
195 484.70 krooni;
* Lugeda Saue linnas Kütise 4 teenindusmaja remonttööde hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks Regula OÜ pakkumishinnaga 76 151
krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 181.
13. Info.
Vello Toomik
13.1 Basseinitehnika AS hinnapakkumine purskkaevu varustamiseks düüsiga
OTSUSTATI anda linnamajanduse- ja ehituse

peaspetsialistile Andres Joala´le volitused edaspidisteks läbirääkimisteks ja vastava lepingu ettevalmistamiseks.
Mati Uuesoo
13.2 OÜ Mini-Maksi taotlus
(ostueesõigusega erastatava maa suurusest)
OTSUSTATI nõustuda OÜ Mini- Maksi taotluses toodud ettepanekuga moodustatava kinnistu
piiripunktide kohta ( vt lisa kiri ja plaan).
13.3 Kirja projekt Maa-ametile „Riigi omandisse taotletud maadest Saue linna haldusterritooriumil” (jätk eelmisel istungil arutatule vt protokoll 20 pp 18.1)
OTSUSTATI kirja praegu mitte välja saata.
Ero Liivik
13.4 Mis saab Tule tn lagunemisest?
Vello Toomik – küsimust on arutatud koos ASga Tallinna Teed, täna saadame välja ka koosoleku protokolli. Nad on nõus tee remondiga alustama peale tehnika vabanemist Kilingi Nõmmelt.
Järgmise nädala keskel teevad tee sõidetavaks.
Mati Uuesoo – praegu teeme ajutise lahenduse, freesime teekatte läbi ja rullime kinni. Edaspidi tuleb leida töövõtja, sest tee tuleb korda teha,
maksumuseks võib kujuneda koos drenaažiga
200 000 krooni.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis

SPORT
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SAUE LINNAVALITSUS
MÄÄRUS

Saue

Koolitoetuse maksmise kord
Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 1 p 2
ja Saue Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 10 “Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ p 5.6 alusel Saue
Linnavalitsus

11. mai 2005 nr. 4

m ä ä r a b:
1. Kehtestada koolitoetuse väljamaksmise kord (lisatud).
2. Määrus avaldada infolehes “Saue Sõna“.
3. Määrus jõustub 01.06.2005. a.
Ero Liivik
Linnapea

Jan Trei
Jurist linnasekretäri ülesannetes

Koolitoetuse maksmise kord
1. Koolitoetus on linna eelarvest üks kord aastas Saue Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 10 „Saue linna lastetoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“ alusel makstav toetus.
2. Toetust on õigus saada lapsel, kelle elukohaks on jooksva aasta 10.
septembril rahvastikuregistri andmetel Saue linn ja kes õpib päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses.
3. Koolitoetust makstakse jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks saanud lapsele kuni lapse 16-aastaseks saamiseni.
4. Lapse varasema koolimineku korral makstakse koolitoetust pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õppima asumise kohta andmete saamist või õppeasutuse teatise või õpilaspileti esitamisel.
5. 16- aastasele ja vanemale lapsele makstakse koolitoetust pärast
Eesti Hariduse infosüsteemist andmete saamist või õppeasutuse teatise või õpilaspileti alusel.

6.Toetust makstakse:
6.1 lapse esimesel kooliaastal
500,00 krooni
6.2 järgmistel kooliaastatel
200,00 krooni
7. Koolitoetuse taotlemiseks esitab lapse ema, isa, kasuvanem, eestkostja või hooldaja Linnavalitsusele avalduse hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks (avalduse vorm lisatud määrusele). Avaldus esitatakse lapse õppimise ajal ühel korral.
8. Avalduse vorm on kättesaadav Linnavalitsuses (infolett, koduleht)
ja Saue Gümnaasiumi kantseleis.
9. Avalduses toodus andmete muutumisest tuleb Linnavalitsust informeerida jooksva aasta 30. septembriks.
10. Koolitoetus makstakse välja Linnavalitsuse korralduse alusel ajavahemikul 01. oktoober kuni 30. november ning kantakse avalduses
märgitud arveldusarvele.

AVALDUS

………………………………………………………………………………..
(avalduse esitaja ees – ja perekonnanimi)
………………………………………………………………………………..
(elukoht)
………………………………………………………………………………..
a/a number, nimi, kellele laekub
Palun maksta koolitoetust minu lastele:
Ees – ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoht

Kool

Klass

Allkiri ………………………………………. Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LINDA HINDOV
OSVALD KUUSK
LINDA LAINE TANKMAN
ALIDE TRUSS
VALVE UIBO
AINO SIMSON
ELLI AERO
ARMILDE SOREL
JOHANNES KERGE

86
85
85
84
84
84
83
83
82

ÕNNITLEME!

HEINO HEINSALU
INGEBORG VELDRE
LEMBIT KABER
HARRI POOL
ELFI EMILDE TAGGER
ROLAND MAURER
HELGA GEORGIN
BERNI RIKKO
RITA PREIBAH

81
81
81
81
81
80
80
80
80

ELGA KANGUR
RUFINA BEKERS
LAINE PIKVER
AINO NUUT
LEMBIT VAHAR
OLEV SEPP
LINNAVOLIKOGU
LINNAVALITSUS

80
80
75
70
70
70

14

TURVALINE SAUE

27. mai 2005

TURVAVEST 2005
SAUE SÕNA esikülgedel on
ülevaade Turvavest 2005
sündmustest. Perepäeva juht Peavestikandja Kirill Teiter on
iga päev ametis kui Harjumaa
Päästeteenistuse peaspetsialist-pressiesindaja. Seega mees,
kes teab, mis Harjumaal juhtub ja miks juhtub. Kui väljakule kogunenud sättisid end
vaatama lustakat lasteteatri TRUMM etendust “Vaprad
pritsumehed”, oli härra Teiter
lahkesti nõus oma teadmisi
sauelastega jagama.
K.T.: Harjumaa Päästeteenistus moodustati eelmise aasta oktoobris, kui liideti Tallinna
ja Harjumaa tuletõrjed. Nimi on
küll Harjumaa, kuid asjaajamine
ja juhtimine on jäänud Tallinnakeskseks. Mismoodi peegeldub see nüüd Sauel ? Saue, nagu
ka teised Tallinna lähiümbruse asumid, on sellest kindlasti kõvasti võitnud, Kui enne
oli Saue ainult Keila hooldusalas, siis nüüd on kohale tulemas ka Nõmme tuletõrje. Ühekahe auto asemel kolm neli.
Seda muidugi vajadusel – kui
peaks olema midagi suurt. Loodame, et sellist vajadust ei tule.
Liiati on Saue meil üks äärmiselt rahulik piirkond, väga harva toimub siia väljasõite. Selle
on kindlalt taganud Saue inimeste, eriti majaomanike hool
ja korralikkus. Ka linn on hoidnud ennast urgastest puhtana,
tööstusettevõtted täidavad nõudeid. Mõned kulupõlemised on
siiski olnud. Kuid selle vastu on
tõhus vahend – tuleb muru suvel-sügisel korralikult niita. Kui
korstnad pühitud, muru maja
ümbert niidetud, linn oma valdused ka korras hoiab – siis pole
meil Sauele üldse asja. Rõõmsad
oleme selle üle kõik.
Oma kogemustele toetudes
tahaksin siiski anda mõned
kasulikud soovitused.
1. Majas võiks olla mõni
suitsuandur. Nende hind on
juba langenud 150 kroonilt sajale, seega pole ka kallis. Siin on
kaks põhjust: tullakse koju, istutakse televiisori ette, pannakse sigarett ette, võetakse ehk ka
õllepurk ning mõne aja pärast
tuleb tukk peale. Sigarett kukub
kuhugi patjade vahele, inimene

jääb magama, tuli aga hakkab
hõõguma. Selle käigus eralduvad veel igasugused mürgised
aurud ja inimene võibki enam
mitte ärgata. Teine variant: jällegi õhtu, jällegi väsimus, inimene
hakkab kotlette soojendama, siis
aga jääb teleri ees tuttu. Kärssama läinud kotlett pole muidugi nii hull kui sohvaporoloon,
kuid hea portsu vingu saab inimene küll. Suitsuandur oleks ta
üles ehmatanud, ilma selleta on
aga nii, et inimene ei ärka ka uksekella helina peale üles. Aga kui
meie mehed aknast sisse ronivad ja köögis müttama hakkavad, siis ilmub peagi ka peremees välja, silmad unesegased.
2. Iga majaomanik võiks
osta tulekustuti. Otstarbekas
on osta suurem ja võimsam. Ka
need pole kallid – kõige võimsamad maksavad alla 1 000, nii
700-800 krooni. Sellega saab
väiksema tulekolde edukalt
kustutada. Ja kui mõni inimene
peab seda siiski kalliks, mõelgu
nende kahjude peale, mida toob
talle hävinud vara. Väikseid ei
soovita – raha kulub palju, kuid
vahtu on vähe.
3. Kolmas nõuanne on üks
huvitav asi – kustutustekk.
Päris sageli läheb köögis pann
põlema või friikartuleid tehes
süttib õli. Paljud inimesed satuvad paanikasse ja selle asemel,
et panna rahulikult kaas peale –
kustub ära – haarab reflektoorselt kohvitassi või mida iganes,
laseb vett täis ja suskab anumasse ! Ma poleks seda ka ise
uskunud, aga meile demonstreeriti: tavaline kastrul, seal oli
umbes viis sentimeetrit keemalastud õli, pandi põlema – sellest
tuli selline tulekera nagu tuumaplahvatusel, viis-kuus meetrit
läbimõõtu. Ma seisin liiga lähedal, ei mahtunud fotoka objektiivi ära! Sama võib juhtuda ka
siis, kui võtad panni või kastruli ja lükkad kraani alla. Põletab kulmud, ripsmed, võib ka
juuksed ära põletada. Inimene ei
oska seda oodata, pillab anuma
maha ja nüüd läheb kõik laiali.
Selle aasta alguses oli niimoodi
Tallinnas. Aga sellel proual oli
õnne, tal oli pliidi kohal täie võimuga õhupuhasti töös. Tema tulekera kadus sinna.

Selleks ongi see korduvkasutusega kustutustekk. Ükskõik,
mis asi läheb põlema – näiteks
televiisor – tõmbad pistiku välja
ja viskad kustutusteki peale, patsutad natuke ja oht möödas !
Või läheb küünal ümber – mis
iganes.
Lõpetuseks – ei mingit isetegevust! Kui läheb ikka midagi kärssama, kui asi on kahtlane, tehke väljakutse tuletõrjesse.

Meile (ja teile) on lihtsam ja kasulikum teha üks liigne väljasõit
ning veenduda, et kõik on korras ja kontrolli all. Sest kui olukord läheb kontrolli alt välja, on
tuletõrjel tööd kümme korda
rohkem. Ja võib ka mitte enam
jagu saada. Ja kui saabki, siis
uhatakse nii palju – kuus-seitse
tonni – seda musta vett, et kogu
teie vara on rikutud.

SPORT
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SAUELANE EESTI MEISTER!
Eelmises lehenumbris lõppeb
artikkel „SAUE TAMMED –
JÜRIÖÖ KUNINGAD“ niimoodi: „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 !“
Aastat ei tulnud tõesti oodata. Päeval, mil värske
Saue Sõna ajaleht kirjatükiga Tammedest lugejateni jõudis, jõudis meieni ka uudis kaksikvõit on Saue Tammedel

käes. Eesti meistrivõistlustel
öises orienteerumises võtsid
klubikaaslased ERKKI AADLI
ja ANDREAS KRAAS KAKSIKVÕIDU! ÕNNITLEME!
Erkki Aadli, see oli Teie
kolmas järjestikune Eesti
meistritiitel öises orienteerumises. Kuidas tuli?
Enesetunne ning jooksuvorm olid head. Tegin hea jooksu mõningate väiksemate vigadega ning võitlus Andreasega oli
tihe. Minu eduks jäi lõpuks 30
sekundit, mis ei ole suur vahe.

Orienteerumisklubist Saue
Tammed pajatavas ajaleheartiklis ütlete, et rahvusvahelisi
võite teil ei ole. Palju on tiitlivõite ja auhinnalisi kohti Eestimaalt?
Eelnevatelt aastatelt on kogunenud Eesti meistrivõistluste tiitlivõite täiskasvanute klassis kokku öises orienteerumises
3 ning teates 1. Medaleid on veel
pikalt rajalt 1 hõbe, lühirajalt 2
pronksi ning teateorienteerumises 5 - 6 teist-kolmandat kohta. Eelmisel aastal saavutasin ka

Eesti II võistkonna koosseisus
Balti Meistrivõistlustel III koha.
Kuidas läks teistel klubi
Saue Tammed liikmetel?
Nagu eelnevalt öeldud sai
meeste põhiklassis teise koha
Andreas Kraas, naiste põhiklassis oli Kirti Rebane samuti teine. Võidu saavutasid veel H 55
klassis kunagine tipporienteeruja Johannes Tasa ning D 50 klassis tema abikaasa Hille Tasa.
Õnnitleme edukaid sportlasi ja soovime edu ka edaspidiseks!

MIILIJOOKS 2005
12. mail oli jooksurajal ligi 800 sauelast.
Enla Odamus
Saue Gümnaasiumi Spordiklubi XX miilijooksule lisas kaalu olümpialase, laskesuusataja Dimitri Boroviku osavõtt.Ta oli kaasa võtnud
püssi, millega paljud huvilised said peale jooksu kooli võimlas oma
lasketäpsust proovida. Tulemused olid kohe näha arvutiekraanil.
2005. aasta miilijooksu Dimitri Boroviki rändkarika sai aastaks enda

kätte Markko Moisar, kes võitis 12. aastaste poiste jooksu. Iga vanuseklassi 3 paremale anti klubi medal, kõik osavõtjad said olümpialase autogrammiga diplomi. Traditsiooni kohaselt kogunesid täiskasvanud kella 18.00 staadionile. Isikliku rekordi jooksis Taivo Püi
4.59.86 Tublid olid ka Stina Kivistik, Dimitri Borovik, Marko Pikkar,
Sten Kivistik, Marko Pruus, Risto Ilves, Tõnu Odamus ja Olev Alet.
Olev läbis koos oma nelja aastase lapselapsega miili veel teist korda.
Olgu see teistele eeskujuks.

Võistluse tulemused:
Tüdrukud 7 a.
I Kristin Jurnas
II Melissa Malk
III Mariell Keskküll
Tüdrukud 8 a.
I Eliise Lind
II Doris Õunapuu
III Triin Lemmik
Tüdrukud 9 a.
I Õnne-Triin Einberg
II Mari- Liis Oberg
III Polina Piskoppel
Tüdrukud 10 a.
I Age Ermos
II Susanna Peek
III Elen Freivald
Tüdrukud 11 a.
I Iiri Freivald
II Kaisa Tammiste
III Kaisa Jalakas
Tüdrukud 12 a.
I Keity Annus
II Cäroly Pajumäe
III Airi- Triin Teder

10.45
10.55
11.16
8.11
8.36
8.43
7.56
8.07
8.26
6.57
7.25
7.28
7.23
7.37
7.43
7.03
7.08
7.14

Poisid 7 a.
I Ragnar Teas
II Mike Gross
III Sten Roasto
Poisid 8 a.
I Mihkel Niilus
II Hendrik Kummer
III Rasmus Metsva
Poisid 9 a.
I Ranon Kriisa
II Romet Laanjärv
III Raido Rüütli
Poisid 10 a.
I Mart Jõesaar
II Mait Kallikorm
III Karl Kristjan Kuimet
Poisid 11 a.
I Robin Metsva
II Kert Paidre
III Stefan Kuld
Poisid 12 a.
I Markko Moisar
II Märten Matsu
III Cristen Laos

7.24
8.33
10.13
7.25
7.32
8.03
7.03
7.04
7.19
7.11
7.35
7.38
6.25
6.42
6.47

Tüdrukud 13 a.
I Laura Soosalu
6.37
II Jane Vainula
7.03
III Helen Hunt
7.42
Tüdrukud 14 a.
I Diana Rande
6.50
II Heidi Kaur
6.54
III Daniela Lambin 6.58
Neiud 15 a.
I Anneli Lepp
6.47
II Eva Volke
8.54
III Tanja Afanasjeva 9.04
Neiud 16 a.
I Aniriin Salutee
6.37
II Marie Vinter
6.48
III Evelyin Raudsepp 7.06
Neiud 17-18-a.
I Pille Koppel
7.31
II Greete Korju
7.32
III Pille-Riin Tammela 8.12

Poisid 13 a.
I Hannes Hallikvee
II Laur Uusmägi
III Taavi Ilu
Poisid 14 a.
I Henri Heinsalu
II Edgar Lavretsov
III Kristjan Ploompuu
Noormehed 15 a.
I Roland Tammela
II Mikk Mägi
III Martin Tammar
Noormehed 16 a.
I Kristjan Suurjärv
II Mart Siidar
III Karel Israel
Noormehed 17-18 a.
I Janar Pajo
II Lauri Kadakas
III Andres Tsernosev

5.47
5.56
6.06
6.03
6.04
6.05
5.50
5.54
5.56
5.41
5.44
5.46
5.10
5.38
6.12

6.05
6.47
6.50

Teie süda on teie liikumise eest tänulik!
Eesti Koolispordi Liit ja 2005. aasta V Südamejooksu korraldajad tunnustasid Saue Gümnaasiumi osavõtjaterohkema kooli tiitliga.
Enla Odamus
Sauelased on 5 aastat toetanud südamehaigeid lapsi südamejook-

sudest osavõtmisega, teinud aktiivse liikumisega ka oma südamele head. Kahjuks aga piirab raha osavõtmist Tallinnas korraldavatest suurejoonelistest terviseüritustest. Iga aastaga on bussitellimine
muutunud kallimaks. V Südamejooksu bussi eest maksis Sami AS.
Täname südamest Tiina Jugalat, kooli õpetajaid ja õpilasi, kes on
sauelaste terviseedandamisel olnud eeskujuks.
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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

Showgruppide

Lainela ja Vikerkaar
ühiskontsert
toimub

31. mail kell 19.00

Salme kultuurikeskuses

SAUE PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED JUUNI 2005
1. juuni 14.00 Teabepäev koera- ja kassiomanikele
2. juuni 18.00 Esinemine laulu- ja tantsupeol SAUE SÕLG
3. juuni 11.00 Invaühingu koosolek
4. juuni 16.00 Vokiratta tantsijate esinemine Tallinna Vanalinna
Päevadel
8. juuni 15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
9. juuni 18.00 Represseeritute ümarlaud
10. juuni 16.00 Tammetõru kaminaõhtu
11. juuni 11.00 Memme-taadi peost osavõtt Rocca al Mares
15. juuni 14.00 Ravimtaimede korjamine
23. juuni 21.00 Vokiratta tantsijate esinemine Saue jaaniõhtul
29. juuni 8.00 Ekskursioon marsruudil Põltsamaa-Siimusti-Tartu

Paigaldame TV antenne.
Hinnad soodsad.
Garantii.
55 693 858

Väike mööblifirma
Sauel
Ootab tööpakkumisi.
Asume Kasesalu 4
566 42 234
Margus
Sügav kaastunne
Helle Tuulele
armsa EMA surma puhul.
Töökaaslased
Saue Postkontorist

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

