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2. juuni pealelõuna nägi Sauel tavalisest suuremat sagimist ja tavalisest enam inimesi. Ka
linnapilt oli tavalisest kirevam, sest need tavalisest enam väikesi ja suuri inimesi kandsid
värviküllaseid rahvariideid. Tehti viimaseid ettevalmistusi õhtuse peo tarvis. Kella viie
paiku hakkasid need värviküllased suured ja väikesed liikuma Saue Gümnaasiumi poole.
Jaanituleplatsil valitses loomupärane peoeelne, kontrolli all olev segadus.
jätkub lk. 2

JÄRGMINE SAUE SÕNA ILMUB 1. JUULIL!

2

UUDISED

10. juuni 2005

SAUE LINNA LAULU- JA TANTSUPIDU
SAUE SÕLG

2. juuni pealelõuna nägi
Sauel tavalisest suuremat
sagimist ja tavalisest enam
inimesi. Ka linnapilt oli
tavalisest kirevam, sest need
tavalisest enam väikesi ja
suuri inimesi oli riietatud
värviküllastesse rahvariietesse Tehti viimaseid
ettevalmistusi õhtuse peo
tarvis. Kella viie paiku
hakkasid need värviküllased suured ja väikesed
liikuma Saue Gümnaasiumi
poole.
Jaanituleplatsil
valitses loomupärane peoeelne, kontrolli all olev
segadus.
Vähehaaval, kuid kindlalt omandas
jaanituleplats peojume, vähehaaval,
kuid kindlalt omandas koolimaja
esisele kogunenud värviküllane
inimhulk rongkäiguks vajaliku korra.
Sauelased rullisid lahti Saue linna,
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu lipud,
tõrvikukandja sai kätte süüdatud
tõrviku, linnaisad kohendasid
ametirahad rinnale. Lauljate-tantsijate
kohale kerkisid Läti ja Ukraina
riigilipud. Kui lätlased on Sauel
sagedased külalised, siis Ukraina
Kozeletsi linna inimesed olid siinmail
esmakordselt. Sõprussuhted nedega
on alles algusjärgus. Kell 17.30 oli
kogu see rahvusvaheline seltskond

rõõmsaks rongkäiguks peoplatsile
valmis ja hakkas liikuma. Et samm
segamini ei läheks, löödi lahti laul ja
pika rivi peale kõlas see mitmes keeles.
Meeles aga oli kõigil üks teadmine –
pidu tuleb vägev. Jaanituleplatsi
lähistel hakkas laulu-tantsupiduliste
sammu seadma nendeni kostev
puhkpillimuusika – mängisid Saue
Muusikakooli õpilased Harry Illaku
juhatamisel. Selle muusika taktis
marsiti kogunenud rahva eest läbi ja

jäädi lavaesisele poolringis seisma.
Saabus peo avamise ametlik hetk.
Kõigile sauelastele tuntud teenekad
linnakodanikud ELENA KALBUS ja
KALEV ISRAEL sammusid peotule
postamendi juurde ning rongkäigus
tõrvikuga kaasatoodu oli nüüd nähtav
peopaiga igast nurgast. Saue
Linnavolikogu esimees RAFAEL
AMOS ja Saue linnapea ERO LIIVIK
ütlesid traditsioonilised avasõnad,
mille järel traditsiooniliselt oleksid

kokkutulnud alustanud laulmise ja
tantsimisega. Kuid seekordne pidu
polnud traditsioone järgiv, vaid
eeldatavalt uut traditsiooni loov. Kohe
kirjutatakse alla Eesti Vabariigi Saue
linna ja Ukraina Vabariigi Kozeletsi
linna sõprusleping. Selline võikski olla
uus traditsioon, sest miks mitte
igaaastase laulu-tantsupeo ajal alla
kirjutada mõni uus sõprusleping!
Väheinformeeritud linnakodanikud
said nüüd ka vastuse küsimusele, miks
on tantsuplatsile üles seatud
lipukestega laud ja kolm tooli. Laua
juurde sammusid ja toolidele istusid
Kozeletsi
linnapea
PETR
FEDCHENKO ning Saue linnajuhid
Rafael Amos ja Ero Liivik. Niimoodi,
linnarahva silma all, see sõprusleping
allkirjad saigi. (Lepingust ja temaga
seonduvast saate täpsemat teavet meie
lehe viiendalt küljelt.)
Nüüd sai pidu õige hoo, väikesed ja
suured asusid tõsiselt asja juurde.
Alustuseks esines Saue Gümnaasiumi
V klassi tantsurühm õpetaja Vilve
Nilk´i juhendamisel, seejärel Ülle
Eermanni ja Reet Jürgensi juhendatud
Saue Lasteaia rahvatantsurühmad. Siis
tulid riburadapidi rahva ette Saue
Gümnaasiumi I-III klasside lapsed, IIIV klasside tantsurühmad ning VI klassi
rahvatantsurühm. Kõiki neid toredaid
ja krapsakaid lapsi juhendavad
õpetajad Vilve Nilk, Loreida - Velanie
Veskioja ja Malle Liiv.
Edasi läksid tantsupõrand ja
mikrofonid tunniks ajaks külaliste
kätte. Oma kunsti näitasid
v
tantsurühmad Läti linnast Vangazist
ja
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Kui läti kultuuri, tantsude-lauludaga
on meil kontaktid tihedad, siis ukraina
rahvuskultuur on tänapäeval meile
peaaegu tundmatu. Sellest ka Saue
noorte suur huvi ja erksad
reageeringud kaunite ukraina neidude
ja sihvakate poiste esinemist vaadates.
Ukrainapoolset riikliku tähelepanu
kahe linna sõprussidemete arengu
vastu kinnitasid laulu-tantsupeole
tulnud Ukraina suursaatkonna
töötajad, kelledest kultuuriatashee
Tatjana Gorupovitch oli Sauel juba
teist korda. Ta väljendas suurt
rahulolu, et killuke ukraina kultuuri on
jälle Eestimaale jõudnud ning kiitis
samuti Kozeletsi noori.
Küsisin Kozeletsi Koreograafiaansambli
juhilt
TATJANA
ROMANOVSKAJALT, kaua kunstikollektiiv on koos käinud.
T.R.: Meil oli möödunud aastal 10

oleme võitnud kõik esikohad oma
Tchernigovi oblasti ülevaatustel ja
konkurssidel. Nüüd tuleb suvepuhkus,
harilkult sõidame oma rahvaga
puhkama mere äärde. Sügisel, kui kool
jälle algab, jätkame harjutamist ja
tulevad uued esinemised. Harjutame
tihedalt – kolm korda nädalas, kui pole
esinemisi ja iga päev enne kontserte.
Siin esitasime seitse tantsu, juubelil oli
neid 16 ja lisaks veel laulud.
Repertuaar on meil mahukas.
Harjutamist alustavad meie lapsed juba
4-5 aastaselt, seetõtu on nende tehnika
hea. See on meie esimene välisreis ja
mul pole sõnu, võrratu vastuvõtt.
Tallinna vanalinn, meri, piknik
Viimsis… Noortele jätsid unustamatu
mulje just teie rahvatantsud, nad pole
selliseid varem näinud. Ka mina pole
varem näinud – hoopis teistsugune
tehnika, esitus, kõik on teistmoodi.
Vahepeal läksid need teistmoodi
tantsud-laulud laval edasi. Pärast
külalisi laulis Saue Gümnaasiumi
Väikeste Tüdrukute Koor dirigent
GRETE PÕLDMA ja abidirigent
HELLE KÄSK´i juhatamisel, siis
Saue Poistekoori ettevalmistuskoor
dirigent ELVIIRA ALAMAA ja
abidirigent ULVI KANTERi
juhatamisel. Klaveril saatis GERLI
KIRIKAL.
Seejärel jõudis esinemisjärg vanemate
inimeste kätte. Kõigepealt juhatas
HARALD MATVEI lavale kapelli
SAUE KÄGARA ja ansambli

tegevusaasta juubel. Meie ansamblis
on 110 noort Kozeletsi kolmest koolist,
Eestisse tuli neist 38. Viimastel aastatel

RUKKILILL, siis tulid täiskasvanute
rahvatantsurühmad – Saue Kägara
naisrühm ja tantsurühm VOKIRATAS.

konverentsil meie sõprusele sisulise
aluse panigi. Rohkem suhtlen ma
muidugi Saue lasteaia juhataja Anne
Teetammega. Linnavolikogu esimehe
asetäitjana ütlen, et meil on Saue
linnalt ja linnajuhtidelt palju õppida.
Kuidas planeerida ja hankida raha,
kuidas toimetada linna igapäevasel
juhtimisel, kuidas suhelda inimestega
linnas ja väljaspool. Te küsisite, kas
minu muljed tänasest päevast on head.
Neid ei saa nimetada headeks, need
muljed on suurepäresed. Aga nii on see
teie juures alati.

Ukraina linnast Kozeletsist. Sõprade
rahvuslikud tantsud-laulud andsid niigi
värvikale peole omalaadse värvilisa.
Kui läti sõprade tantsud vaadatud,
palusin tahapoole, metsaveerde, kus
v
väheke
vaiksem,
Vangazi
Linnavolikogu esimehe asetäitja,
sealse lasteaia juhataja SANDRA
ZVIRBULE. Sandra on Sauel
sagedane külaline. Alles eelmises
ajalehes Saue Sõna kirjutas
Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf
läti lasteaednike külaskäigust Saue ja
Harju Maakonna lasteaedadesse. Need
inimesd tõi Eestisse Sandra. Täna ei
lubanud tervis tal endal tantsu lüüa,
vaatas pealt, kuidas tütred seda teevad.
Meie jutuajamise alguses ütles Sandra,
et nüüd juba tundub tal olevat kaks
v
kodu – üks Vangazis, teine Sauel. Kui

ta kolm kuud pole Sauel käinud,
küsitakse – mis toimub?
S.Z.: Meie sõprus on arenenud kuidagi
eriti tihedaks, soojaks ja südamlikuks.
Ma poleks uskunud, et nii läheb. Meil
olid kurvad kogemused ühe Norra
linnaga. Oluline on see, et meie sõprus
pole ainult linnajuhtide, vaid just
linnakodanike, erinevate elualadega
tegelevate spetsialistide tasemel. 13. ja
14. juunil on meil külas Harju
Maakonna lasteaedade juhid, juulis
v
sõidavad
Vangazisse
Saue
Noortekeskuse noored. Meie tunneme
Sauel alati, et vastuvõtt pole
formaalne, külalislahkus tuleb hingest.
Kõik teie inimesed on südamlikud ja
soojad vastuvõtjad, eriti Ralf Amos,
kellega meie volikogu esimehe
kohtumine mõned aastad tagasi ühel
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Neid juhendas Elena Kalbus. Peo
rahvatantsu ja lauluosa lõpetasid
SAUE SIMMAJAD PIRET KUNTSI
juhtimisel. Seega oli Kozeletsi
tantsujuhil Tatjana Romanovskajal
vaatamist-uudistamist küllaga.
Vaatamist-uudistamist ja vast
õppimistki tuli Tatjanale veelgi lisaks,
kui peo viimase kollektiivina asus
vaatajaid rõõmustama konkursside
mitmekorde laureaat SHOWGRUPP
LAINELA
ELO-MARIKA ja
MARILIN KONGO juhendamisel.
Enne kui peoülevaadet lõpetada, tuleb
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kirjutada veel ühest omapärasest
ringkäigust pealtvaatajate hulgas. Peo
alguses andsid ukraina tantsuneiud Saue
linnaisadele üle kaasatoodud soolaleiva. Rafael Amos ja Ero Liivik
jalutasid sellega esinemiste ajal rahva
hulgas ja igaüks võis ukrainlaste toodust
tükikese murda ning suhu pista. Peo
lõpuks oli leib laiali jaotatud ja sellega
sümboolselt ka sõprus kinnitatud.
Seega oli seekordne laulu-tantsupidu
lõppenud. Rahvas tänas peakorraldajaid

SIRJE LUBERGI ja KALEV ISRAELI, MTÜ SAUE FOLK, kava
kokkuseadjaid ELENA KALBUST
JA MART TAMBERGI. Mart
Tamberg teenis tänusõnad ka kogu
õhtu oskusliku juhtimise eest.
Korraldajad omakorda tänavad Saue
linnavõimu igakülgse abi eest.
Kui jaanituleplats tühjenema hakkas,
läksin ukraina tantsijate-lauljate
juurde ja küsisin nende muljeid.
Seepeale tõusis selline ukraina-
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keelsete sõnade tulv ja kilkamine,
millest midagi konkreetset raske aru
saada. Ja ega ma ukraina keelt
mõistagi. Mõista polnud tegelikult
vajagi, sest laste säravad silmad,
õhetavad näod ja ikka veel pulbitsevad
kehad rääkisid iseenda üldmõistetavat
keelt.

KOHTUMISENI
JÄRGMISEL AASTAL !
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Saue linna ja Kozeletsi linna
SÕPRUS SÕLMITUD !

Saue linna ning Kozeletsi linna koostöö- ja sõprusleping sai allkirjad.
Laulu- ja tantsupidu Saue Sõlg sai juurde piduliku sündmuse, millest võiks kujuneda
traditsioon – kogunenud rahva silma all allkirjastati Saue ja Kozeletsi koostöö- ja
sõprusleping.
Lepingu kirjutasid alla Kozeletsi linnajuht PETR FEDCHENKO, Saue
Linnavolikogu esimees RAFAEL AMOS ja Saue linnapea ERO LIIVIK. Koostöö
ja sõprusleping demokraatia teele asunud Ukraina linnaga avardab oluliselt Saue
linna inimeste välissuhtluse võimalusi ja peaks olema kasulik mõlemale poolele.
Lepingu Artikkel 4 määratleb koostöö sisu: linnade areng; territoriaalmajandus ja –
planeerimine; kommunaalmajandus; transport ja side; loodus- ja keskkonnakaitse;
kaubandus; teadus ja haridus; tervishoid; kultuur ja kunst; turism, puhkus ja sport;

võitlus kuritegevusega; muud ühist huvi pakkuvad tegevusalad.
Leping kuulub ratifitseerimisele mõlema linna volikogu poolt.
Linnajuhtide arvamused pärast lepingu allakirjutamist:
Petr Fedchenko: Olen esimest korda Eestis, muljed on väga head. Oluline, et
meie kavandatud sõprusleping keskkonna, turismi ja kultuurisidemete alal sai
allkirjad. See on esimene etapp. Olime vastavas ametkonnas ja alustame
ökoturismi alal, sügisel peab midagi juba toimuma.
Meid üllatas siinsel tantsu-laulupeol rahva tõeliselt soe vastuvõtt. See polnud
formaalne, vaid tuli südamest. Inimesed tulid juurde ja avaldasid oma rahulolu.
See on meile, ukrainlastele, väga tähtis. Teilt on meil palju õppida, sest teie juba
olete ELis, meie alles püüame. Me saame olla kriitilised, sest meil on seljataga
ühine kogemus Nõukogude Liidust. Koolide koostööst rääkides plaanime avada
keskonnakaitsealase fakultatiivse õppe. Ma pean kodus nõu ja siis tulevad meie
Gümnaasiumi inimesd vaatama ja õppima, kuidas seda teha. Kui meil on vaja
abi omavalitsusreformide läbiviimisel, siis seda ka same, lubasid Saue linnajuhid.
Kuid enne peame me ise asjaga peale hakkama.
Käisin jala mööda Saue linna ja ta meeldis mulle nii väga – kompaktne,
läbimõeldult planeeritud ja ehitatud Me elasime Saue Gümnaasiumis – teil on
väga head lapsed. Me ju võõrad inimesed, kes kohale tulid, aga teie lapsed võtsid
meid omaks. See on Euroopa kultuur. Ma vaatasin, et inimesed ehitavad palju,
tahavad Sauele elama tulla, tähendab – linn on õigel teel. Meie lapsi üllatas, et
meile nii palju tähelepanu pöörati, meiega nii tõsiselt tegeleti – vanalinna
ekskursioon, piknik Viimsis… Omalt poolt valmistame meie järgmisi kohtumisi
väga põhjalikult ette, sest sõprus teiega on südamlik, aga tõsine asi.
Rafael Amos: Reaalne sõprus kujuneb aastate jooksul. See sõltub huvigruppidest,
kes tahavad sidemeid ja suhteid edendada. Nüüd tuleb tööle hakata. Saime Kozeletsi
linnapeaga ära käia Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalses Keskkonnakeskuses. Seal
kirjutatakse projekte meie regiooni tarvis. Leppisime kokku, et veel sellel suvel
valmib Kozeletsi jaoks ökoturismi projekt. Nad jäävad ju Moskva – Odessa trassi
äärde, neil ja nende ümbrusel on iidne ajalugu – kõik see on huvipakkuv. Läbi meie
Välisministeeriumi algab siis rahvusvaheliste rahade taotlemine. Siis tulevad nende
inimesed siia, et saada väljaõpet, kuidas selle õkoturismiga on. Kui kõik peaks
õnnestuma, on see esimene ökoturismi projekt Ukrainas, mis teostatakse selliste
kanalite kaudu. Siin oleme vaieldamatult pioneerid.
Ero Liivik: Kultuuri- ja kunstialane koostöö on samuti konkreetne tegevus, mis
kohe saaks toimima. Nemad on siin nüüd olnud, ma kuulsin, et juba tehti küllakutsed
meie kollektiividele.
R. A.: Järgmised, kes vastastikku külas käima hakkavad, on erialade spetsialistid.
Lasteaednikud, raamatukoguhoidjad jne. Kozeletsis puudub praegu tööstus – kui
enne oli viis suurettevõtet, siis nüüd töötab vaid kaks. Leppisime kokku, et juba
juulis läheme sinna potensiaalsete investeerijatega. Vaatame, mis seal teha saab ja
kas üldse saab. Eestis on alati hinnatud ukraina keevitajaid. Praegu on nad seal laiali
väikestes töökodades. Ehk saab selles osas mingeid investeeringuid, et seal mingi
tootmine käivitada. Kas siis meie, Skandinaavia või mõne muu regiooni jaoks.
E. L.: Saue ettevõtjad, kes meie lehest lugesid arenevatest sõprussidemetest,
olid samuti huvitatud, mis võiks teha. Vaatame, kes on aktiivsed. Tahan veel
öelda, et Rafael Amosel oli selle lepingu allkirjadeni viimisel suur osa.
Niisiis – leping on alla kirjutatud ja nüüd on tema õnnestumine Saue
linnakodanike kätes.
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ILUS JA ÕPETLIK REIS
Teiste tegemistega tutvumine ja kogemuste vahetamine
tuleb alati kasuks ning on edasiviivaks jõuks. Maikuu
eelviimasel päeval Päevakeskuse juurest alanud
ekskursioon teeniski seda eesmärki, esimene peatus tehti
euronõuetele vastava Tallinna prügila külastamiseks.
Armand Nagel
Ometi ei tasu prügimäele sõidust kuuldes kohe nina krimpsutada.
Tõkkepuu avanedes olime pügatud muru, õitsva lillepeenra ja nägusa
administratiivhoonega territooriumil. Juhatuse liikme Allan Pohlaku
vahendusel saime teada ja oma silmaga näha jäätmete liigiti kogumist.
Eraldi ladustatakse suuregabariidilised jäätmed – kasutatud rehvid ja
puit. Purustatud puit läheb katlamajadesse kütteks, olmejäätmed
komposteeritakse ja kasutatakse peamiselt prügimäe katteks.
Territoorium on piiratud aiaga, seda valvatakse. Prügikollid sinna ligi ei
pääse. Ainsateks toidupoolise otsijateks on kajakad, kes surmapõlglikult
lausa buldooseri eest söödavat napsavad. Aeg-ajalt kõlarist kostev
lindude hädakisa peletab nad hetkeks eemale. Julgust kogunud, on linnud
jälle tagasi.
Edasi viis reis meid võimsuselt Eestimaa suurimale, Jägala joale.
Erinevates värvitoonides kaheksa meetri kõrguselt allalangev vesi on
muljetavaldav. Keda ülalt avanev vaade ei rahuldanud, ronisid nõlvalt
alla ja said täiendava elamuse.Omaette vaatamisväärsuseks on
Linnamäe hüdroelektrijaam. Siinsesse veehoidlasse kogutud vesi läbib
kitsukese ava, langeb kümne meetri kõrguselt alla ja käivitab turbiini.
Paisu tammi pikkuseks on 145 meetrit. Elektrijaam taastati kolm aastat
tagasi. Kõigi nende nimed, kes ehituse valmimisele kaasa aitasid, on
kirjas silmatorkaval stendil.
Siis jõudis meie tee Harjumaa kaunimasse, Neeme külla.

Esmapilt korras hoonete ja aedades õitsevate kevadlilledega
väikekülast oli muljetavaldav. Uusehitise ühise katuse alla on koondatud
kool, rahvamaja ja raamatukogu. Rahvamaja juhataja Maarika Kurvet,
kellest sai meie giid, osutus väga jutukaks, sõbralikuks ja lahkeks prouaks.
Saime teada, et praegu õpib koolis 13 last. Iga päev jõuda iga õpilasteni
- see on väikekooli eeliseks. Nii saavad selgeks igaühe anded muusikas,
laulmises, tantsus ja kõiges muuski. Seega pole ime, et 300 elanikuga
külas on isetegevus kõrgel järjel.
Uut Kadakaranna elamurajooni ilmestavad omapärased, nägusad ja
sealsesse parkmetsa sobivad palkmajad. Ihasalu poolsaarelt avaneb
võrratu vaade avamerele. Rannaäärsed kaks luksuselamut, hinnalt üle
tosina miljoni krooni, tunduvad võõrkehadena. Olgu mainitud, et nende
elamute juures on paigas kõik, mida süda ihaldab – ka talvetingimustes
roheluse nautimiseks on muruplatside all elektriküte.
Tunnustust väärib kohalike elanike kiire ja oskuslik tegutsemine
nõukogude korra lagunemisel ja vene vägede lahkumisel. Siis suudeti
vandaalide küüsist päästa piirivalve koertekool. Kolme kuuga saavad
kaheksa koera siin kõik vajalikud oskused Euroopa Liidu piiri kaitsmiseks.
Välja õpetatakse peaasjalikult saksa lambakoeri. Kõikide kooli lõpetanud
koerte ja koerajuhtide fotod on aukohal kooli seinal oleval stendil.
Tagasiteel tegime peatuse lemmikloomade surnuaial. Lootsime leida
pommi läbi hukkunud politseiniku Julia truu abilise hauda, kuid koera
nime teadmata oli seda sealses haudade rägastikus võimatu teha.
Ekskursioonist osavõtjate nimel ütlen südamest tulevad tänusõnad
huvitava, õpetliku ja muljetavaldanud reisi korraldajatele Ingerile ja Tiiule.
Saue sai möödunud aastal Harjumaa ilusaima linna tiitli. Meie linnas on
hästi hooldatud majad, aiad ja tänavad. Peremehetunnet, oma
koduümbruse kaunistamist, on aastate jooksul meisse süstinud linna
heakorra eestvedaja Inger Urva.
Kogesime järjekordselt, kui ilus ja kaunis on meie
kevadine kodumaa.

SUVE OOTEL
Oli 25. mai. Suur ja hiline kevad. Paar sooja päeva ajasid
korraga õitsema toomingad, kastanid ja viljapuud. Linnudki
valjusti laulma. Kuid täavune kevad tõi aiapidajatele kaasa
ka muremõtteid.
KUIDAS LAHENDADA ERAKORRALISE KEVADEGA
TEKKINUD OLUKORD AIAS ?
Salme Roo
Nii toimuski sel ilusal kevadpäeval Saue Päevakeskuses asjalik
nõupäev, kus esinesid Inger Urva linnavalitsusest, aiaarhitekt Eha
Kaljuste ja kogemustega aiapidaja Kalju Heinvee. Küsimusi oli palju ja
vestlus elav. Esimesena tutvustati slaide Saue kaunitest kodudest, paljud
tundsid ära enda oma. Saue linnavalitsuse peaspetsialisti Inger Urva
väsimatu töö kodude kaunistamise propageerimisel on kandnud vilja.
Järgmisena asuti mureprobleemidele lahendusi otsima. Teatavasti on
enamik okaspuid, eriti vormipuud, kahjustatud. Seda on varemgi juhtunud,
kuid mitte nii ulatuslikult. Peamiseks põhjuseks peetakse kuiva
sügisperioodi ja kevadist päikesekiirgust, mis kuivatab. Samal ajal ei saa
juured külmunud mulla tõttu vett kätte. Tänavu on kahjustuste põhjuseks
tõenäoliselt soe, pikaleveninud, sajune sügis. Püsitaimed ei jõudnud

kasvamist õigeaegselt lõpetada. Võrsed ei puitunud ja läksid
karastamatult talvituma. Nõrgad võrsed ei pidanud vastu külmale ja
märtsi-aprillikuu päikesekiirgusele.Taolist kahjustust on tänavu märgata
ka teistel aiakultuuridel: roosidel, ploomidel, murul jne. Olukorra
leevendamiseks soovitati kahjustatud puid-põõsaid tugevasti kasta ja
väetada. Kuivanud ladvaoksad aga kärpida terve puiduni.
Ka teised kodukaunistamise küsimused said vastused. Moelilledeks
on kujunenud vanad taluaialilled pojengid, floksid, daaliad (jorjenid), paljud
teised. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata püsililledele. Liiga suurt hoolt
ja vaeva nõudvaid ilutaimi pole alati mõistlik aeda tuua. Kui, siis erihobi
korral. Näiteks võib tuua rodode istutamise lubjarikkale pinnasele. Kuigi
nad on kaunid ja pakkumine suur. Sama lugu on külmaõrnade
ilutaimedega.
Teatavasti tekib majapidamises, eriti aias, hulk orgaanilisi jäätmeid,
mis vajavad komposteerimist. Praktiline aiapidaja Kalju Heinvee andis
ülevaate oma kogemustest. Ta kasutab spetsiaalseid kompostikaste –
konteinereid ja tammelehtede purustajat, sest terved tammelehed ei
lagune hästi. Seepärast ongi mujal maailmas, eriti linnades, kasutusel
oksapurustajad, oksad ja oksakesed purustatakse ja komposteeritakse
ning kasutatakse orgaanilise väetisena aias. Kõike said asjasthuvitatud
tema aias Puidu tänaval oma silmaga näha ja käega katsuda.
Päev lõppes koduaia puude vilus teejoomisega ja kevade nautimisega.

SAUE LEMMIKLOOMAD VAKTSINEERITUD
21. ja 28. mail toimus Saue linnas turuesisel platsil koerte ja kasside tasuta marutaudivastane vaktsineerimine.
Vladimir Harkovski (veterinaararst)
Suurimad tänud kõigile lemmiklooma omanikele, kes tulid oma lemmikuid vaktsineerima. Kokku vaktsineeriti 157 koera ja 80 kassi
(12 looma enam kui eelmisel aastal). 60% loomaomanikest ostsid täiendavalt ka teisi vaktsiine. Tuletame kõigile koera- ja kassiomanikele meelde:

KOERTE JA KASSIDE MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE ÜKS KORD AASTAS ON KOHUSTUSLIK!
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Saue Noortepäeval trotsiti
ebasõbralikku ilma

Mõte, et Saue noored võiksid ise
korraldada kõigi Saue noorte
jaoks ühe vahva päeva, sündis
viis aastat tagasi. Täna, kui
seljataha on jäänud juba
V noortepäev, saame öelda, et
tegemist on toreda traditsiooniga.
ERNA GERNDORF
Igal aastal on leidunud hakkajaid
noori, kes alustavad innukalt
noortepäepäeva ülesehitamist juba
talvel, veebruaris. Tänavu kuulusid
aktiivsemate
korraldajatena
noortepäeva korraldustoimkonda
Helen Saar, Karel Israel, Helen Takkin,
Evelyn Raudsepp, Kairit Raudsepp,
Heleri Rätsep, Marie Vinter, Kaie
Treiman. Peo läbiviimisel lisandus
väga tubli abilisena Brain Rjabov.
Noortekeskuse poolt hoidis tugevalt
ohje noortejuht Kristi Kruus, peo
õnnestumisele olid täie innuga abiks
kõik noortekeskuse töötajad. Monika
tegeles
näomaalingutega
ja
joonistusvõistlusega, Üllar toimetas

adrenaliininurgas, Kaie aitas
võistlusmängude juures jne. Täname
entusiastlikku treenerit Ants Soosõrve,
kes tutvustas ja korraldas rendzumängu
võistlust. Oleme tänulikud firmale
Jätsimees, kes hoolitses, et noortel
oleks võimalik osta jäätist,
alkoholivabu karastusjooke, maiustusi
ning suurepäraseid võileibu. Väga
tublid olid noored kaitseliitlased, kelle
abiga püstitati ning võeti pärast ka
maha suur varikatus.
Ülevaate
noortepäevast,
kus
hinnanguliselt osales ligi kolmsada
noort, annab ühe organiseerija kirjeldus
koos piltidega.
HELEN SAAR
Alustuseks tahan kiidusõnad öelda
Madis Malgule, kes oli meie päevajuht
ning suutis suurepäraselt peo käima
lükata. Pärast linnapea Ero Liiviku
avasõnu hakkasid pihta mängud ja
võistlused. Kogu ürituse naelaks
kujunes adrenaliininurk, mille ümber
oli näha siblimas igas vanuses noori.
Kõik, kes seal ära käisid, tulid tagasi
väga rõõmsate nägudega, täiesti
tervetena. Igaüks oli kätte saanud oma
päevase adrenaliinidoosi. Läbi viidi
pildimäng “Tunne oma kodulinna”,
mille käigus pidid võistkonnad piltide
järgi üles leidma hooned, tänavad jms
Sauel, need siis kirja panema ja ruttu
hindajatele tagasi tooma. Kommi eest
sai rõngast keerutada ja hüppenööriga
hüpata. Teatevõistluses astusid
lahingusse väikeste võistkond “Ma ei
tea” ja suurte võistkond “Teame küll”.
Algul said võistkonnad soojenduseks
võidu prügikottides hüpata, vähikõndi
teha ning jalad seotuna ringi joosta. Siis
selgus, et senine oli kõik niisama ning
nüüd tuli moodustada riietekett.
“Teame küll” sai igatahes väga pika
keti. Kui riideketid valmis, teatas
Madis, et võidab võistkond, kes riided
kõige kiiremini selga tagasi saab. Kuigi

väiksematel oli lühem riietekett, tulid
võitjaiks ikkagi suuremad. Pisut hiljem
söödi võidu sidrunit ja vahukomme.
See oli publiku jaoks väga lõbus ning
kõik elasid kaasa. Muidugi ei tohi
mainimata jätta, et terve päeva jagas
Tõruke, Saue linna maskott, välja
kilode kaupa komme. Õhtust
programmi sisustanud bändid kütsid
rahva soojaks. Lisaks Losing Yardile,
Paingreedile, Spooky Fishile ja Other
Side’le esinesid ka Ukrainast külla
tulnud tantsijad. Õhtu viimane osa oli
karaoke. Erinevalt eelmisest aastast
polnud seekord lauljad lavale saada

üldse keeruline. Vihm, mis meid päeva
jooksul natukene kimbutas, ei suut nud ka õhtul kellegi tuju ära rikkuda,
ikka tantsiti ja hüpati ringi.
Kokkuvõtteks võib seekordse
ettevõtmisega igati rahule jääda. Mina
jään igatahes põnevusega ootama
järgmist aastat. Tänaksin veel ka omalt
poolt kogu korraldustiimi, kellega
koos tööd teha oli suurepärane.
Korraldustiim omakorda tänab
Kaitseliitu, bände, Saue linna, Harju
Maavalitsust ning Saue Noortekeskust.

Ootame teid kõiki
ka järgmisel aastal!
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SAUE PEREKOOL TEGUTSEB

Saue Perekoolis toimusid aprilli algusest mai lõpuni Gordoni Perekooli kursused.
Korraldajateks olid Saue Linnavalitsus ja Saue Linna Lastekaitse Ühing.
Mis see Gordoni Perekool siis on?
ANNELI RITSING
Linnavalitsuse lastekaitse ja noorsootöö spetsialist.
Gordoni Perekooli eesmärgiks on aidata lapsevanematel omandada
suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa õnnelikumad suhted vanemate, laste ja teiste
nende jaoks oluliste inimeste vahel. Kursuse käigus õpitakse kuulamis-,
enesekehtestamis- ning konflikti lahendamise oskusi. Tegemist on praktilise
meetodiga. Inimesi õpetatakse paremini mõistma oma suhteid ümbritsevaga,
neid suhteid soovitavas suunas kujundama ilma võimu ja vägivalda kasutamata.
Gordoni Perekooli (Parent Effectiveness Training - P.E.T.) loojaks on
psühholoog, mitmekordne Nobeli preemia nominent, dr. Thomas Gordon.
Kui algul oligi korraldajatel kahtlusi, kas sisseostetav teenus on oma hinda väärt
ja kas üldse on huvilisi lapsevanemaid, siis juba esimestel kordadel oli näha, et
selline koolitus on vägagi vajalik. Lektor Nelly Randver suutis panna osavõtjad
kohe kaasa mõtlema ja arutlema.
Gordoni Perekooli kursusest Saue linnas võttis osa 15 lapsevanemat, kõik
nad on ka Saue elanikud. Nagu hilisemast küsitlusest selgus, oli hästi oluline, et
kursus toimus kodu lähedal. Sama oluline oli hind, mis tänu linnavalitsuse
sotsiaalvaldkonna eelarves olevatele summadele ja projektirahadele jäi alla
tuhande krooni. Enamus lapsevanematest ütlesid, et 1 500 krooni oleks nende
jaoks kursusest osavõtu piiriks.

Kõik osavõtjad pidasid oluliseks kursuse tulemusena paranenud suhteid
lapsega. Suhetes täiskasvanutega erilisi muutusi ei toimunud.
Kursusel omandatust toodi olulisena välja järgmist:
· Üritan jõuda selgusele, kelle on probleem, kas üldse on probleem või on minu
taluvuslävi liiga madal
· Paljud situatsioonid polegi probleemid, kui neid teisest vaatenurgast vaadelda
· Olen õppinud väljendama oma tundeid ja püüan nende kaudu probleemi
lahendada. Mitte karjumise, ähvardamise või meelitamise teel.
· Püüan teist inimest avada, kuulata teda aktiivselt, lasta tal endal lahendus leida
Märgiti, et peale kursuse läbimist
· Oskan aktiivselt kuulata, peegeldan teisele inimesele tema tundeid ja mõtteid,
mitte ei paku lahendusi
· Oskan saata mina-sõnumeid, ennast kehtestada, püüan rääkida, mida tunnen
· Olen muutunud tolerantsemaks
· Ei anna hinnangut käitumisele
· Ei lahenda laste eest nende tülisid, vaid olen ainult vahendajaks
· Püüan emotsioonid enne sõnumite andmist maha võtta
Küsimusele, miks osavõtnud soovitaksid kursust ka oma tuttavatele,
saime vastuseks:
· Meetod sisaldab väga palju infot ja kasulikke nippe
· Suureneb enesekindlus
· Kursusel saab kuulda teiste vanemate arvamusi, mõtteid
· Soovin, et ka teised inimesed, kellega mina ja mu laps suhtleme, omaksid
Gordoni perekoolist saadavaid teadmisi
· Paranevad suhted lastega ja kogu ümbritsevaga
· Kusus annab probleemide lahendamise oskuse hoopis uuest vaatenurgast
· Saame nüüd aru, et igast tühiasjast ei peagi probleemi tegema
· Näen oma kogemustest, et Gordoni meetod toimib
· Igaüks peaks sealt endale midagi kasulikku leidma
Analoogne kursus käivitub Saue linnas ka 2005. a. sügisel. Oodatud on kõik
lapsevanemad, kes tahavad oma lastest ja üldse inimestest paremini aru saada,
häid suhteid hoida. Selline koolitus on vajalik kõigile - nii praegustele kui ka
tulevastele lapsevanematele, sest - tänapäeva lapsi pole võimalik kasvatada käsukeelu meetoditega. Siit ka mõtlemisainet riigiisadele – miks mitte siduda näiteks
vanemahüvitise maksmine Perekooli läbimisega. Arvatavasti oleks
paarisajakroonine lisatoetus piisavaks motivatsiooniks, et enne lapsevanemaks
saamist selline kursus läbida. Hilisemad kulutused abitu vanema ja kasvatamatu
lapse ümbermuutmiseks lähevad kokkuvõttes maksma mitmeid kordi enam.
Lapsed, keda on kasvatatud sõnade, mitte jõumeetoditega, omandavad teadmisi
paremini ja on eeskujuks oma tulevastele lastele.

SAUE KRISTLIKUS VABAKIRIKUS
alustab tööd ALFA kursuse rühm.
Kursus selgitab soovijaile igasuguseid küsimusi, mis võivad tavalisel inimesel tekkida seoses religiooniga,
Jumalaga, Jeesuse Kristusega, Kristliku koguduse või kirikuga. Kursusest osavõtmime ja selle lõpetamine
ei kohusta mitte millekski. Ometi võib ta näidata teed, miks ja kas tasub astuda Saue või mõne muu Kristliku
koguduse või kiriku liikmeks. Vanuse- piiranguid ei ole.
Kursus on tasuta. Kohtume umbes üks kord nädalas.
Sundimatu õhkkond ja tassike teed. Ootame huvitatuid.
Soovi korral helista pastorile 55 26 930 või 670 92 24.
Võid jätta ka oma kontaktandmed kiriku postkasti Saue, Tammetõru 2a.
VÕTAME SINUGA ÜHENDUST.
ÕNNISTUST SOOVIDES
Saue Kristliku Vabakiriku koguduse pastor Vahur Utno
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Koolilaste suvine töö
muudab Saue kaunimaks!
6. juuni hommikul said suvepuhkusele
jäänud koolilapsed Linnavalitsuse esisel
platsil linnapea Ero Liivikult kaasa
pidulikud saatesõnad suviseks
töötegemiseks veelgi puhtama ja
kaunima Saue linna huvides.
Tööülesannete jagamise järel sain jutule
noortega, kes hakkavad aitama
lahendada eakate sauelaste igapäevamuresid. Henri Korju on malevas teist
aastat, Maarja Salme kolmandat, Anti
Ventsel teist aastat. Martin Mell, kes tuli
alles esimest korda, läheb abiks kooli.
Esmakordlase Anne Sisteri, kes samuti
kooli abiks läheb, kutsus malevasse
sõbranna. Kõigi eesmärgiks on suveks
taskuraha teenida.

Saue Noortekeskuse juhataja Erna
Gerndorf istus pärast malevlaste
töölejagamist ja enne esimesele
tööpaikade ülevaatamisele minekut
hetkeks laua taha. Saue linn annab igal
aastal tööd 70-100 lapsele ja seda juba
ligi kümme aastat. Erna Gerndorfile on
tänavune aasta kuues. Linnas hakkab
tööle 77 noort ja tööd annavad kõik
linnavalitsuse allasutused. Saue
ettevõtetest võttis SAMI tööle kaks
poissi ja selle üle ollakse väga
rõõmsad. Samamoodi võiksid tuleval
aastal talitada ka teised ettevõtted.
Lasteaeda läksid 18 tüdrukut ja 4
poissi. Veel on Saue linna
heakorratööd, mänguväljakutel

vahendite värvimine ja muu selline.
Esimene vahetus lõppeb 22. juunil, siis
algab 27. juunil teine ja kestab samuti
13 päeva. Teises vahetuses on vähem
noori ja nemad on vanemad.
Lisaväärtuseks on malevlastele peale
teise vahetuse lõppu kahepäevane
ekskursioon Lätimaale ja osavõtt
üleeestilisest malevate kokkutulekust
Lammasmäel.
Linnapea Ero Liiviku kommentaar:
Hommikul ma ütlesin noortele, et
Ülemiste Vanake ähvardab veed
Tallinna peale valla lasta, kui linna
areng peaks seisma jääma. Seepärast
võiks kujundlikult öelda, et tööd

tehakse seal hirmust. Saue linna
noored ja vanad on aga nii krapsakad
ja virgad, et tahavad ise ja
vabatahtlikul tööle hakata. Igaüks
noortest on oma kodus midagi teinud
ja saanud sellest emotsionaalse
rahulduse, kuid linna heaks tegemistel
on emotsinaalselt teine värving. Ka
aastate pärast mööda linna minnes saab
öelda – mina tegin. Eks seetõttu on
meie linna kaunidust ka Vabariigi
Presidendi poolt hinnatud ning
UNICEFi laste ja noortesõbraliku
linna tiitel saadud.
Nii võiks öelda – lastelinnast
kaunisse kodulinna.

Tublimate õpilaste vastuvõtt Gümnaasiumis
Me kõik oleme erinevad, igal oma
tugevad ja nõrgad küljed, kuid
igaühes meist on midagi, mis esile
tõstmist ja arendamist väärib. Seda
enam on see oluline noores eas, kui
enda andeid alles otsitakse ja huvisid
arendatakse.
Riina Tammistu
On saanud heaks tavaks, et enne
kooliaasta lõppu peab Saue Linnavalitsus
meeles neid Saue Gümnaasiumi ja
Muusikakooli õpilasi, kes esindanud oma
kooli ja tublilt esinenud olümpiaadidel

ning konkurssidel. Meeles peetakse ka
lapsi juhendanud ja suunanud õpetajaid.
26.mail toimus Saue Gümnaasiumi aulas
vastuvõtt 2004/2005 õppeaastal
olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt
esinenud õpilastele, kus linnapea Ero
Liivik ja volikogu esimees Rafael Amos
oma tänusõnad koos sümboolse
raamatuga isiklikult edasi andsid. Õpilasi,
kes selle tänuosaliseks said oli sel aastal
123 ja õpetajaid - juhendajaid 45.
Aktiivne oli osalemine aineolümpiaadidel, kuid lisaks sellele
saavutati häid tulemusi erinevatel

joonistusvõistlustel, lauluvõistlustel,
muusikakonkurssidel ja tehnikaalasel
näitusel. Eraldi väljatoomist väärib 9.b
klassi õpilane Sander Kahk, kes väga
mitmetel olümpiaadidel silma paistis.
Ta saavutas saksa keele maakondlikul
olümpiaadil II koha, inglise keele
maakondlikul olümpiaadil 6. koat,
geograafia olümpiaadi maakondlikus
voorus 10. koha, bioloogia olümpiaadi
maakondlikus voorus 4. koha, füüsika
olümpiaadil I koha, keemia olümpiaadil
II koha, matemaatika olümpiaadil III
koha, lisaks esines edukalt matemaatika

võistlusel „Känguru”.
Meeles peeti ka kahte Sauet
esindanud
kollektiivi:
Saue
Muusikakooli Puhkpilliorkestrit, kes
Eesti Noorteorkestrite konkursil
saavutas II koha ja I kategooria ning
showgrupp „Lainela” vanemat rühma,
kes tantsuvõistlusel Koolitants 2005
pälvis laureaaditiitli.
Tublimate nimed Saue linnavalitsuse kodulehel.
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ÕHUS ON LIBLIKAID
Maikuu viimasel päeval oli Saue Linna Raamatukogus taas uue näituse
avamine. Seekordne näitus on koostatud härra TIIT MARNOTI liblikate
kogudest.
Ly Vikerpuur

Näituse idee tuli loomulikult
kevadest ja loodusest, nii
mitmedki Saue Kodu-Uurimise
Seltsingu liikmed elavad ju lausa
liblikate ja lillede keskel Saue
metsa serval. Kuna Sauel elab
tuntud lepidopteroloog hr. Tiit
Marnot, paluti temalt näituse
eksponaadid. Hr. Marnot oli nõus
osa
oma liblikakogust,
raamatutest ja ajakirjadest
väljapanekuks „laenama”, lisaks
andis head nõu näituse koostamisel. Eksponaadid seadsid

Raamatukogu teisel korrusel üles
koos hr. Marnotiga raamatukogu
töötajad ja Saue Kodu-Uurimise
Seltsingu liikmed.
Teed trepil juhatavad Saue
Gümnaasiumi Ic klassi õpilaste
(juhendaja õp. M. Maivel) poolt
valmistatud suured liblikad. Ülal
võtab külastajaid vastu stend
„Õhus on liblikaid”, mis annab
ülevaate liblikatest üldse, ära on
märgitud kohad Sauel, kus
teostatakse liblikaseiret.
Lilleseaded tegi Helgi Saar, kes
lilli sättides sai valmis
ka liblika laulukesega,
mis algas nii: „Liblika
lend, see tiivustab meid,
nii suuri kui ka
väikeseid ...”
Lisaks liblikatele trepil
olid
liblikatega
kaunistatud
ka
kohvilaual
olevad
vaasid ja salvrätid.
Kui kõik olid juba
kogunenud ja jõudnud
näitustki uudistada,
astus ette Elena Kalbus
ja kandis ette luuletuse
teda saatvast liblikast.
Seejärel rääkis hr.
Marnot ise oma hobist,
millest sai ta elutöö.
Algus oli loomulikult

Saue
metsas,
kus
ta
JUHUSLIKULT leidis üsna
haruldase liblika, JUHUSLIKULT
nägi seda liblikat naabrionu Jaan
Mihkelson, sel ajal juba
tunnustatud liblikate tundja. Ta
suutis Tiidule paeluvalt rääkida
liblikatest, nende kollektsioneerimisest, kinkis talle liblikate
sirutuslaua ja õpetas pidama
päevikut. Kumbki neist ei
aimanud, et JUHUSLIKKUSTEST sai kokku ühe inimese suur
elutöö, et 45 aasta pärast on Tiit
Marnoti liblikakogus 9500 isendit.
(Kes tahab lähemalt tutvuda hr.
Marnoti eluga, tema reiside ja
tegemistega, võib lugeda Koidula
Soosalu artiklit ajakirjast „Elukiri”
2002 a. juunikuu numbrist.)
Enne näituse ametlikku avatuks
kuulutamist kinkis Saue linnapea
Ero Liivik Tiit Marnotile raamatu
Eesti Vabaduse Risti kavaleridest,
sõna võtsid Tiidu sõbrad –
reisikaaslased Georg Miländer ja
Urmas Jürivete. Meenutasid koos
käidud ekspeditsioone, seal
kogetud rõõme ja muresid.
Seejärel tõi Õie Väärtnõu Tiit
Marnotile kimbu oma aialilli ja
ulatas raamatu „Lood, mis ei
unune” koos autorite autogrammidega. Vello Toomik
linnavalitsusest rääkis Tiit Marnoti
teisest hobist, filateeliast ja tema
suurest Eesti markide kogust.
Alles siis sai sõna raamatukogu
juhataja Marika Salu, ulatas
Tiidule suure kimbu metsalilli ja
kuulutas näituse avatuks.

Avamisele oli tulnud hulk
sauelasi vaatamata tööpäeva kohta
küllalt varajasele ajale – 16.00.
Kes sel ajal tulla ei saanud aga
huvi tundis, astus hiljem läbi, sest
juttu jätkus teelauas veel hilise
õhtuni.
Näituse iseloomustamiseks on
sobilikud Saue linnapea Ero
Liiviku poolt külalisteraamatusse
kirjutatud read: „Suurepärane
näitus, filigraanne, esteetiline,
põhjalik, meeldejääv ja kannatlik
uurimistöö”.
Täname härra Tiit Marnotit,
Saue Raamatukogu töötajaid ja
Saue Kodu-Uurimise Seltsingu
liikmeid suure ja tänuväärse töö
eest.
Kellel on huvi, astuge läbi,
näitus jääb avatuks jaanipäevani.
Sügisel lubas Tiit Marnot
koolilastele pidada veel täiendava
loengu pidada väikese näitusega.
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VIHMANE KEVADPIDU LASTEAIAS
Anne Teetamm
Midrimaa juhataja
Lasteaias on kujunenud traditsiooniks
hooaeg ehk õppeaasta lõpetada heategevusliku ühisüritusega õues. Mõnel aastal
sportlik, mõnel ühislaulud ja tantsud. Sellel
aastal oli laulude laulmise ja tantsude
tantsimise kord. Ettevalmistused kestsid mitu
kuud. Muret tekitas lasteaia õu, kus eelmistel
aastatel mitmesaja osavõtjaga pidusid peetud.
Seekord oli juurdeehituse tõttu võimalik
kasutada ainult poolt õueala. Peaproovi käigus
mõeldi aga olukorrast lähtuvalt välja täiesti uus
ja huvitav lahendus.
1.juuni hommikul aknast välja vaadates tundus
ilm olema selline nagu vanasõna ütleb - õige

peremees ei aja koeragi välja. Meil aga plaanitud
üritus lastega õues. Mida teha? Tuli hakata mõtlema
teisi võimalusi. Kindlad olime vaid selles, et pidu
peab toimuma. Alustasime uut peaproovi ruumides
sees, uues saalis. Loomulikult oli lastevanemate
helistamisi ja küsimusi - kas pidu toimub?
Taganemisteed polnud, sest juba hommikul toodi
koogid kohale. Päeva teisel poolel ja enne pidu neid
aina lisandus.
Pidu algas teatud ärevusega tegijate hinges.
Kontserdiosa toimus uues saalis ning lastetööde
näitus oli üles pandud vanasse saali, seal toimus
ka kookide müük ja söömine. Olenemata halvast
ilmast tõdesime rõõmuga, et külalisi oli kohale
tulnud palju. Vaatamata sellele, et kõigile ei jätkunud
saalis istekohti ja koogiostmiselgi tuli järjekorras

seista, rahulolematust ei tekkinud.
Pidu hakkas tänu lastevanemate mõistvale
suhtumisele, rahulikule meelele ja suurepärasele
orienteerumisele edenema. Alustasid kõige
pisemad, kes pärast esinemist läksid oma
vanemate juurde kontserti vaatama või kooke
ostma-sööma. Pidu jätkus vanemate rühmade
esinemistega. Kontsert kestis umbes tund aega.
Loodame, et lapsed ja lapsevanemad jäid rahule
selliselt korraldatud peopäevaga. Ka meie jaoks
oli see uus kogemus ja katsetus, millest õppida.
Täname lapsevanemaid fantastiliste, maitsvate,
kaunite kookide eest!! Koogimüügist saadud tulu
ei jäänud väiksemaks eelmistel aastatel õues
korraldatud pidude tulust. Saadud tulu kasutame
seekord õueala mänguvahendite ostmiseks.

Saue Linnavalitsus koostöös Saue Linna Lastekaitse
Ühinguga korraldab laste linnalaagri.
Laager on 2-s vahetuses:
08.08 – 14.08
15.08 – 21.08.
Vahetusse ootame 20 last vanuses 7 – 11 eluaastat.
Laagri maksumus on 500.-/lapse kohta. Hind sisaldab lõunasöögi ja
õhtuoote, laagrisärgi ja kõik tegevuskulud.
Tegevused:
• maalime tasse, teeme savikujusid
• orienteerumismäng Saue linnas
• “Otsi Otti” koolituse läbinud spetsialist õpetab lapsele, kuidas käituda
metsas, annab esmaseid ellujäämise teadmisi ning leia-mind-kergemini nippe
• Harjumaa Päästeteenistuse Keila keskkomando mängud, võistlused,
praktiline esmaabi

• tutvume Klooga-Ranna noortelaagriga, seikleme sealsel seiklusrajal,
käime meres ujumas ja teeme liivaskulptuure
• saame kokku liikluspolitseiga, teeme vigursõitu ja mängime liiklusmänge,
käime ujumas Saue ujulas;
• väike jalgrattamatk Saue lähedal Jõgisoole, matka pikkus edasi-tagasi
12 km. Rakendame praktikas eelmistel päevadel õpitud teadmisi ja oskusi.
Peame pikniku, naudime metsikus looduses olemist, ujume Keila jões.
Püüame kala forellikasvatuses.
• Kaitseliidu malevlased, nende tegevuse tutvustus. Veedame öö metsas,
õpime, kuidas looduses lõket teha, süüa keeta, telke püstitada jne.
Pühapäeva hommikul laagriplatsi korrastamine, asjade pakkimine,
kojuminek. Laagri lõpetamine. Diplomite jagamine.
Laagrisse saab registreeruda Tel: 679 0196, 529 2820
e-mailil anneli@saue.ee
PS! Lapsel peab olema vähemalt 2 päevaks jalgratas ja RATTAKIIVER.

KÕRG – TATRATES TANTSIMAS
SAUE KÄGARA tantsijad olid järjrkordsel reisil.
Elena Kalbus
Sedapuhku võtsime reisisihiks Kõrg-Tatrad Slovakkias. Kaasa
kutsusime teisigi tantsijaid. Tulijateks osutusid Saku Pangviina,
tantsumemmed Tallinnast ja rahvamuusikaansambel Vanad Viisid.
Ei mingeid äpardusi ega sekeldusi, kaks päeva ülipikka bussisõidu
ja kohal me olimegi.
Majesteetlikud Kõrg –Tatrad oma lummavas ilus on
kordumatud. Maalilised vaated mägedele saatsid meid kõikjal.
Esinesime kahel korral - Spiðska Bystras, kohaliku tuletõrje 110.
aastapäeva pidustustel ja Popradi eakate pansionaadis emadepäeva
kontserdil. Kogesime slovakkide sõbralikkust ja vastutulelikkust,
kontserditel saime väga sooja vastuvõtu osalisteks. Kaunis paik
reisimiseks. Kohalike sooviks on kultuurivallas Sauega
sõprussidemete laiendamine.
Huvilised võiksid meiega ühendust võtta.
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, andis välja ehitusload, määras
detailplaneeringu alusel aadressid,maakasutuse sihtotstarve ja krundi
suurused, maksis sünnitoetusi, arutas läbi ja kinnitas hinnapakkumise.
Linnavalitsuse 22. istung toimus 25. mail 2005
Päevakorras olid järgmised küsimused:

Linnavalitsuse 23. istung toimus 1. juunil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 182.
2. Uus- Aru tänava piirkonna detailplaneeringu
alusel aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
krundi suuruste määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 183.
3. Uus- Aru tänava piirkonna detailplaneeringu
alusel aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
krundi suuruste määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 184.
4. Vana-Keila mnt 120 katastriüksuse
moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 185.
5. Segu 4/6 ehitusloa väljastamine
Ehitusluba väljastati AS´le PESMEL EESTI
tootmishoone laiendamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 186
6. Aniisi 5 ehitusloa väljastamine
Ehitusluba väljastati üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 187.
7. Pärnasalu 22 ehitusloa väljastamine
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 188.
8. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 189.
9. Sünnitoetuste maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 190.
10. Töökeskkonna sisekontrolli juhendi ja töötaja
sissejuhatava juhendamise juhendi kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 191.
11. Avalike ürituste korraldamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 192.
Anti nõusolek Saue Noortepäeva korraldamiseks
3.juunil, Saue linna laulu- ja tantsupeo „Saue Sõlg”
korraldamiseks 2. juunil ja Saue jaaniõhtu korraldamiseks
23.juunil Saue lauluväljakul (jaanitule platsil).
12. Hinnapakkumise läbiarutamine ja kinnitamine
Otsustati lugeda Saue linnas rajatava ohtlike jäätmete
kogumispunkti hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks
AS Masp summaga 57 750.- krooni koos käibemaksuga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 193

1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 194.
2. Muskaadi 13 ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 195.
3. Viigimarja 15 ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks
Otsustati vastu võtta korraldus nr 196.
4. Koore 11 ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 197.
5. Ehitisele Tule 23a kasutusloa andmine
Anti kasutusluba Plasttoodete tehase hoonele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 198.
6. Saue Koolihaldusasutuse juhataja ametikoha
täitmiseks konkursi
väljakuulutamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 199.
7. Volikogu määruse eelnõu” Saue linna 2004.a.
majandusaasta aruande
kinnitamine” läbiarutamine
Otsustati esitada eelnõu volikogu istungile.
8. Reservfondist raha eraldamine
Eraldati 13 000.- krooni Ukraina laste rahvatantsu
ansambli toitlustuskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 200.
9. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
Saue Gümnaasiumi algklasside- ja muusikakoolimaja
väljaarendamise ja haldamise parimaks pakkujaks
kinnitati AS TSM. Lepingu sõlmimiseks esitatakse
materjalid kinnitamiseks Saue Linnavolikogule.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 201.
10. Info
10.1. Ingrid Niid: lisaeelarve projekti tutvustamine,
ettepanekud
OTSUSTATI: esitada ettepanekud Ingrid Niidile ja
esmaspäevasel nõupidamisel läbi arutada, 08.06.2005
istungi päevakorda.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud Saue kodulehel ja kantseleis.

‚‚‚

HERTA RÄMMEL
MIRALDA PUKK
AUGUST KOPPEL
LEIDA RÄTSEP
ASTA-MIRALDA ESKO
VOLDEMAR ESKO
TÕNIS-JAAK GEORGIN
ADDA PARIK

‚

ÕNNITLEME!

99
93
92
92
91
91
87
86

ELISABETH LÕPP
LAINE VEIBER
PAULINE PIKHOF
SENTA KALM
MILVI RAASMANN
HELMUT KARIN
IRA ENNE
ANTS VIKERPUUR
NIINA MORKOVKINA
TIIU-IMBI VÄRAVAS

85
82
81
81
75
75
75
75
70
70
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SAUE TAMMED Eesti meistrivõistlustel
jätkuvalt edukad!
Orieteerumissportlased jagasid järjekordseid Eesti
meistritiitleid, seekord lühirajal. Ja järjekordselt on pidu Saue
tänaval. Kui eelmises lehes saime õnnitleda Erkki Aadlit
kolmanda järjestikuse meie riigi meistritiitli võitmise puhul,
siis seekord tuli orieneerumisklubi SAUE TAMMED liige KIRTI
REBANE Eesti meistriks naiste arvestuses. Klubi Saue
Tammed võistleja MARJE VENELAINE sai kolmanda koha.
Ka naiskondade teatevõistluse võitis Saue Tammed
koosseisus Kirti Rebane, Marje Venelaine ja Viivi-Anne Soots.
Meeste lühirajal oli Andreas Kraas teine, võistkonnaga
meestel nii hästi kui naistel, kahjuks ei läinud. Aga võistlusi
on ees veel palju ning loodame, et saame iga kord meie
lugejateni tuua rõõmusõnumeid.

ÕNNITLEME!

Spordilaager Kloogal.
Spordilaagri korraldaja Sirje Lubergi tabasime telefonitsi
keset laagrimöllu. Seepärast ka jutt lühike ja konkreetne.
Huvikeskusel on saanud heaks tavaks lõpetada õppeaasta sportliku
laagriga. Seekordne, arvult juba neljas, viidi läbi 6. – 8. juununi Kloogal.
Seekord oli laagris 42 esimese, teise, kolmanda ja neljanda klassi õpilast.

Põhirõhk sellistes laagrites on sportlikel ettevõtmistel, kuid vahepeal on
aega ka lauataguste mõttemängude jaoks. Oluline on isetegeminemeisterdamine. Kodust on kaasa võetud vahendid ja osa algmaterjali,
metsast korjatakse sammalt, oksi, otsitakse huvitavaid taimi. Kõigest neist
valmistavad lapsed omapäraseid asju, mis kõigile kokkutulnuile ja tegijale
iseendilegi teinekord väga omapärase ja ootamatu lõpptulemuse
annavad.
Igav pole sellises suve alguse spordilaagris küll kellelgi.

Saue Gümnaasiumi õpilane
Mihkel Selberg on vahetanud
kardirooli autorooli vastu

SAUE UJULA
lahtiolekuajad juunis - juulis:
tööpäevadel 14.00 – 22.00
laupäeval 09.00 – 20.00
pühapäeval 09.00 – 20.00

23. ja 24. juunil on ujula suletud.

SUVEPUHKUSEKS
ON UJULA SULETUD
04. JUULIST KUNI 31. JUULINI.

ja võistleb teist aastat Eesti meistrivõistlustel seeriaautode
ringrajasõidus. Möödunud hooajal saavutas ta Eesti
noorima ringrajapiloodina oma Volkswagen Golfiga
kolmanda koha. See hooaeg algas Mihklil väga hästi esimese sõidu ta võitis ning teises oli teine. Kokkuvõttes
on ta oma klassi liider 35 punktiga, järgnevad Egon Kaur
25, Valdur Komp 24 ja neljandana möödunud aasta meister
Mikk Maaten 21 punktiga. Ees on veel kaheksa võidusõitu.
Oluline on lisada, et aktiivse spordi kõrval on ka Mihkli
õppimine korras.
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Turvaline Saue - maikuu ülevaade.
Saue linna konstaabel tuletab veelkord meelde ja paneb
linnakodanikele südamele, et inimesed oleksid oma
varaga hoolsamad. Ärge jätke järelevalveta kergesti
teisaldatavaid asju-esemeid, eriti jalgrattaid ja teisi
kaherattalisi sõiduvahendeid.
Mart Meriküll
juhtivkonstaabel
Saku konstaablijaoskond
Maikuu oli Sauel suhteliselt rahulik. Registreeriti kokku 71
erinevat teadet ja sündmust. 8 neist olid kuri teo tunnustega
teadet. Algatati 6 kriminaalasja, millest 4 olid vargused,
1 kelmus ja 1 elatisraha maksmisest keeldumine. Sauel
toimus 14 liikluseeskirjade rikkumist, neist 1 juht oli joobes
ja 1 juht jääknähtudega.
Lääne-Harju politsei tuletab meelde:
Algas koolivaheaeg, millega seoses on noortel nüüd vaba
aega palju ning tegevust otsitakse üheskoos.

Seoses sellega panen lapsevanematele südamele, et
jälgitaks, millega alaealine laps tegeleb kodust väljas ja
millal ta koju tagasi tuleb. Alla 18 a isik ei tohi suitsetada ja
uue jõustunud tubakaseaduse § 48 järgi tubakatooteid ka
omada või omandada. Tegemist on karistatava teoga.
Lapsevanemad peaksid ühtlasi jälgima, et nende alaealised
lapsed ei tarvitaks muid uimastavaid aineid, sh. alkoholi,
mille tarbimine on samuti keelatud kuni 18 aasta vanuseks
saamiseni. See on üks teguritest, mis tõukab noori
sooritama tegusid, mis toovad endaga kaasa vastutuse
seaduse ees.
Juunikuus on pikad pühad – Võidupüha ja Jaanipäev.
Olen kindel, et Saue inimesed veedavad vaba aja
jaanitulede ääres ilma pahanduste ja probleemideta,
nii nagu see koduses ja kaunis Saue linnas kombeks !
Soovin kõigile ilusat suve !

KADAKA SÄÄSTUMARKET AS kuulub Baltikumi juhtiva kaubandusettevõtte Rimi
Baltic Group koosseisu, mis opereerib Eestis kolme erinevat kaupluseformaati:
Säästumarketid, Supermarketid ja Hüpermarketid. Käesolevaga tegutseb Eestis kokku
47 Säästumarketit.
Seoses uue kaupluse avamisega SAUEL otsib
Säästumarket oma meeskonda tegusaid ja hakkajaid inimesi.
Pakume tööd:

•
•
•
•

KAUPLUSE JUHATAJALE
VAHETUSEVANEMATELE
KAUBAVASTUVÕTJATELE
MÜÜJATELE

Meie pakume Sulle:

• kindlat töökohta
• tööalast väljaõpet ja koolitust
• arenguvõimalusi kiiresti laienevas ettevõttes
Avaldus koos CV-ga palume saata hiljemalt 27.juuniks 2005 aadressil Ahtri 12-512
10151 Tallinn või e-postiga kulli.tinnuri@rimibaltic.com
Tel: 611 6761, faks 611 6760
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(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ
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MÜÜME
SAEMATERJALI, VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 505 0194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES
RIDVA 15
AVATUD:

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

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: 659 6120
GSM. 55 571 116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE
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STERI on peatselt Tallinna lähedel Saue vallas tööd
alustav tööstusliku sterilisatsiooni keskus.
Otsime oma meeskonda:

TOOTMISJUHTI
kelle peamisteks tööülesanneteks on kaupade
steriliseerimise tootmisprotsessi juhtimine, operaatorite
töö korraldamine, uudse tehnoloogilise sisseseade
opereerimine ja selle hoolduse korraldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• Tehnilist kõrg- või kutseharidust
• Kuldseid käsi ja sinasõprust mehhaanikaga
• Inglise keele oskust kesktasemel
(sh aru saamist tehnilisest tekstist)
• Arvuti kasutamise oskust
(sh MS Word, Excel, e-mail, internet)
• Kasuks tuleb tootmise korraldamise kogemus
väikeettevõttes

OPERAATOR-LAOTÖÖLIST
kelle peamisteks tööülesanneteks on
kaupade vastuvõtmine, ladustamine, töötlemiseks
ettevalmistamine, töö uudse tehnoloogilise sisseseadega
ja selle tehniline hooldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• Tehnilisi teadmisi ja oskusi
• Inglise keele oskust kesktasemel
(sh aru saamist tehnilisest tekstist)
• Kasuks tuleb arvuti kasutamise oskus
PAKUME: võimalust töötada Eestis ainulaadse
tehnoloogiaga, kaasaegseid töötingimusi uues
tootmishoones, konkurentsivõimalist palka ja koolitust
välismaal.
Kandidaatide CV-sid ja avaldusi ootame
jaanipäevani (23.juunini)
aadressil Steri AS, Pärnu mnt 20a, 10141 Tallinn
või e-mailile sirle.elmat@steri.ee

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSULTATSIOON TASUTA!
Kõikide meie büroo klientide vahel toimub

KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

Saue Gümnaasiumis saab 2005/06 õppeaastaks

OSTA TÖÖVIHIKUID
06.06-17.06 ja alates 22.08 kella 8.00-13.00 III korrus ruum 315
Täpsem info vihikute maksumuse kohta
kooli kodulehel või Tel: 56 906 118 Sirje Milt.
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JAANITULI

Saue tammikus 23. juunil
Tule süütamine kell 20.30
Esinevad Saue Kägara ja Vokiratas
Tantsuks ja meelelahutuseks ansambli LKO
mitmehäälne laul, hea lavashow ja
mõnus rikkalik repertuaar
Jõukatsumised suurtele ja väikestele
Söögi- ja joogipoolise eest
hoolitsevad puhvetid
Korraldavad Huvikeskus ja
Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii

Metallmööblit valmistav firma
Sauel vajab kiiresti LUKKSEPP-

SUVEKS SALEDAKS JA
SÄRAVAKS

KEEVITAJAT (CO2)
Info tel. 51 23 510 või 67 09 616

tervislikult ja ilma nälgimata.
Info telefonil 52 48 514 Külli

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud igavesele unele

ÕIE MÄNDVEE 02.03.1934 - 17.05.2005
Mälestavad sõbrad Saue Kristlikust Vabakogudusest

MIS TEOKSIL SAUE NOORTEKESKUSES 2005.a. SUVEL
Noortekeskusel on alanud tegus suvehooaeg, millest
kutsume noori osa saama.
4.juuli – 13.juuli
jalgrattamatk - ekspeditsioon Hiiumaale.
Juhendab Üllar Põld
14.-15.juuli
töömalevlaste ekskursioon Lätimaale.
Korraldab Erna Gerndorf
18.juuli – 29.juuli
kunstilaager Pivarootsis koostöös Saue Lastekaitse Liiduga.
Korraldab Monika Liiv
29.juuli – 08.august
mägimatka huviliste ekspeditsioon Slovakkiasse koos Soome Väikeperede Ühendusega.
Korraldab Üllar Põld
08.august - 19.august
laste suvelaager noortekeskuse ruumides info tel 67 90 196
Anneli Ritsing
12.august
Ülemaailmse noortepäeva üritused Pärnus. Noorte saatja Kristi Kruus
16. – 18. august
Vabariiklik õpilasalevate kokkutulek Kunda Lammasmäel. Noorte saatjad Kristi Kruus, Kaie Põllu
Kõigi ürituste kohta saab infot tööpäevadel kell 14.00 – 21.00 noortekeskuse telefonidel
67 90 192 – Erna Gerndorf, 67 90 195 – Monika Liiv, Üllar Põld, Kristi Kruus, Kaie Põllu
Noortekeskus on jälle tavapäraselt avatud alates 24.augustist igal tööpäeval kell 14.00 – 21.00
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