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MI XVIII LEND – 2005

Gümnaasiumi lõpetajad XII B klass: Mihkel Allikmäe, Anneli Annert, Svetlana Babahina, Evald Brenner, Egle Eerma, Kadri Falkenberg,
Tiina Grünberg, Liina Ihermann, Kalmer Kade, Veiko Kukk, Marta Laan, Nele Lepiku, Lembit Maiorov, Anneli Metsamaa, Maarit
Mäeveer, Leila Nõlvand, Chelia Pajumaa, Vivo Pender, Elisa Ritsing, Anneli Rohunurm, Siiri Salutee, Annika Soolaid, Mari Univer,
Kati Vaarmets, Ingeldrin Viljak, Kädly Vutt, Maret Õunapuu, Eveli Ütt

XIIb klassijuhataja
Reet Vester.

‚

‚‚

‚

Meil oli väga sõbralik ja töökas klass.
Selleks, et Saue koolis medalit saada, tuleb visa
tööd teha juba esimesest klassist peale. Minu
arvates ainult Gümnaasiumi osas pingutamisest
ei aita. Vähemalt meie, Saue Gümnaasiumi,
kõrgete kriteeriumite puhul. Vaba aega mul
õppimise kõrvalt peaaegu ei jäänudki. Kui
oligi, siis käisin sõpradega väljas meelt
lahutamas ja puhkasin. Seega ka erilisi hobisid
pole. Minu tugevamad on reaalained –
õpetajatest
saan
mäletama
eriti
matamaatikaõpetajaid. Seepärast lähen edasi
õppima Tallinna Tehnikaülikooli – haldusjuhtimine, rahvamajandus.
Kui küsisin, millist karjääri Liisi Ilu endale
planeerib, vastas neiu kelmikalt, et sõprade
ringis on ta arvanud – Eestil pole naispresidenti
olnud, tema võiks ju neljakümnendate
eluaastate saabudes sellele postile
kandideerida.

Minul on ühes suhtes rõõmus, teises kurb
tunne. See on minu esimene gümnaasiumiklass, kes lõpetab. Õpilased on väga
sümpaatsed, sõbralikud ja saavad omavahel
hästi läbi. Seda on eriti meeldiv öelda, sest
selles klassis on palju teistest koolidest tulnud
õpilasi. Meil oli paljude valikainetega klass ja
nendel, kes kaugemal elavad, olid väga pikad
päevad. Koju said seitse-kaheksa õhtul.
Viiendast klassist alates olen ma neist päris
paljusid õpetanud, nemad jäävad kindlasti
minu mälestustesse. Ma olen veendunud, et
kõik minu klassi lõpetanud tulevad elus toime,
hätta ei tohiks keegi jääda.

‚
‚‚

HÕBEMEDAL
Liisi Ilu XII A

ÕNNITLEME!

12

HARIDUS

1. juuli 2005

Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa
kõne XVIII lennu pidulikul aktusel.
Austatud Saue Gümnaasiumi XVIII lend, lp. kolleegid ja
lapsevanemad, härra linnapea ja Saue linna volikogu esimees.
On tähtis vaid,
et oskaksid end leida ise –
saaks terveks eluks,
selle õige tegemise …….
Vanemas eas kipuvad kõik meenutama ja möödunud aegu
imetlema või kiruma. Vanemas eas kahetsetakse ja tahetakse olnud
aegu tagasi, et muuta. Aga ei saa ju ... ?
Noorelt kiputakse unistama ja tuleviku üle arutlema. Noorelt
loodetakse ja püütakse. Noorelt tahetakse saada suureks ja
edukaks. On see võimalik …? Ometi pole mitte kuidagi võimalik
kindlaks määrata, kus lõpeb noorus ja algab vanadus … või oli
see nüüd vastupidi.
Meile on antud võimalus elada, elada ainult üks kord ja ilma
mustandit kirjutamata. Seetõttu ei taha te, et Teid surutakse
kindlatesse raamidesse ja lahtritesse. Te ei taha vastu võtta kõike,
mida teile kahe käega püütakse peale suruda ja kaasa anda, helget
tulevikku veel lisaks.
Eks me kõik oleme tormanud agaralt maailma vallutama,
ootamata oma kärsituses vastust küsimusele, kas see palju
ülistatud – oodatud paik meid ka sama entusiastlikult vastu võtab.
Me ei mõtle, et võib-olla saame kohe kõrvetada ja neame päeva,
mil sai klassikaaslastele oma suursugustest plaanidest räägitud.
Häbene või silmad peast. Kuid just kool on Teis kasvatanud soovi
teha plaane ja neid ka jõudumööda täita.
Igal põlvkonnal on üha keerulisem oma liist üles leida, eriti
Teie põlvkonnal, kellel on kõikjal üle maailma enneolematult palju
koopiaid ja teisikuid. Kerge on kaduda sellesse ühtlase ja halli
massi sisse.
Tuleb tahta enamat. Tahta olla ainulaadne ja originaalne,
ainulaadne oma hingelt ja originaalne kogu olemuselt.
Te teate absoluutselt kõike – samas mitte midagi. Teate peast
lugematul hulgal daatumeid, võõrsõnu, valemeid, nimesid … aga
kas te teate oma minevikku, teate, kust tulete ja kuhu lähete?
Selleks, et saada headeks filosoofideks, on vaja oskust imestada.
Kui nüüd järele mõelda, siis leidub siin oma tõetera. Mitte selles
mõttes, et kõik, kes oskavad imestada, on kole suured mõtlejad,
vaid nimetatud oskusest piisab tajumaks maailma värvilisema
paigana. Just imestamispuuduses vaevleb meie liigagi
tsiviliseeritud inimkond. Inimesele näib nii igapäevasena, et teda
ümbritsevad just need sõbrad, tuttavad, kolleegid, et ta on
riigikodanik ja mingi rahvuse esindaja.
Aga meid ümbritsev on ju kordumatu ja kahjuks ainult
sähvatus ajas.
Ja kui mõnele inimesele on eluliselt tähtis saavutada hingerahu,
siis ehk taipamine , kui imeline tegelikult kogu maailm on, aitab
tal selleni jõuda. Ja siin te nüüd istute, Saue Gümnaasiumi XVIII
lend ja arvate, et kõik läheb vabamaks ja ükskord Te võidate
niikuinii.
Aga siiski, siiski – miski ei tule töö ja vaevata …
“Olla või mitte olla, selles on küsimus,” nii kõlab Hamleti kuulsa

monoloogi algus. Olla või omada, olla või olla omades, võime
me küsida nüüd, kus inimsoo vaimsuse pärast võitlevad kaks
erinevat eksisteerimise viisi.
Aga ikka tuleb valida, valida mõistuse ja südamega. Kuid ühest
vastust esitatud küsimusele anda ei saa ja igaüks kindlasti leiab
selle vastuse ise, toetudes 12 aasta jooksul õpitule ja kogetule.
Öeldakse, et maailmas on kaks kõige suuremat saladust –
südametunnistus ja tähistaevas. Seepärast ma kujutangi ette, et
südametunnistus peaks meist igaühel olema niisama puhas, kirgas
ja teistele kättesaamatu nagu tähistaevas.
Kellelgi meist pole õigust pidada oma ideid ja arusaamisi
ainuõigeteks, eirates ja purustades sel teel teiste omi, sest
intelligentne inimene on ju ainult see, kes püüab teisi mõista.
Oma saatuse määrate Te ise. Võimalusi on tohutult ja variante
veelgi rohkem. Seega on alust oma valikute pärast närveerida.
Kuid siiski tuleks rohkem keskenduda tänasele päevale ja üritada
rohkem Tahta. Sest tahtmisest oleneb kõik. Kui seda on , siis võid
saada nii õpetajaks kui korstnapühkijaks. Samas ei tohi aga
tänases päevas elamisega, eesmärgil silmist kaduda lasta, jäädes
nooruse ilu nautlema.
Lõppude lõpuks oleneb ju kõik sellest , mida Te praegu üritate,
mida Te hetke pärast saavutate ja kui kõvasti Te praegu tahate.
Ja kui kõik see, mida Te praegu tahate, on kord saavutatud,
võite Te öelda, et noorus on ilus aeg.
Lugupeetud kolleegid. Tänan Teid tehtud töö eest, sest tänu
Teile sai kool kohaks, kuhu hommikul rõõm tulla.
Lugupeetud lapsevanemad. Tänan Teid tublide ja teotahteliste
laste kasvatamise eest ja kindlasti vajavad Teie lapsed toetust ja
mõistmist ka järgnevatel aastatel.
Armas Saue Gümnaasiumi XVIII lend.
Soovin Teile tulevasteks aastateks nooruslikku reipust ja
auahnust ja arusaama, et Teie noorus on just täpselt nii pikk või
lai, nii kurb või rõõmus, nii kerge või raske ning nii ilus, kui Te
seda just ise tahate. Ja kui Te ikka hästi kõvasti tahate, siis …
Ikka mõistuse ja südamega, ikka Mente, et corde, armas
XVIII lend.
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Improvisatsioonipäevad Sauel 11.- 14. juuni 2005
Saue Improvisatsioonipäevad koosnesid kahest
teineteist täiendavast üritusest.

KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
Saue Improvisatsioonipäevade korraldaja.
Improvisatsioonipäevade avalöögiks oli III Noorte jazzimprovisatsioonifestival “VISIOON” 11. juunil, kus Saue Gümnaasiumi aulas
astus lavale 14 noorte muusikute koosseisu Eestist, Lätist, Soomest,
Venemaalt. Peaesinejaks oli maailmakuulus jazzpianist DAVID
KIKOSKI, kelle tegemiste ja saavutuste kohta saate lugeda kodulehelt
www.noortejazz.ee.
Festivalile järgneval kolmel päeval toimusid VIII Loomingu jaImprovisatsioonipäevad, kus osalesid noored Harjumaalt ja Tallinnast.
Läbilõike nendest üritustest toovad lugeja ette Grete Soosalu ja Gerli
Kirikal.

NOORED ÜKSMEELSELT JAZZI EEST
11. juunil Saue linnas toimunud, järjekorranumbrilt juba kolmas Noorte
Jazzimprovisatsiooni Festival VISIOON kutsus kokku enam kui 90
andekat muusikut neljateistkümnes erinevas koosseisus. Ürituse
seekordseks peaesinejaks oli ka Nõmme Jazzil üles astunud pianist
DAVID KIKOSKI USA-st.
Erinevalt varasematest aastatest oli sel korral suund võetud pigem

väikeste koosseisude poole mõned üksikud bändid olid
suuremad kui 6-liikmelised.
Festivali üllatajateks olid lauljad
Narvast ja Tartust. Kui Narva
Kreenholmi Muusikakooli
kvarteti lood jäid meelde oma
hästi läbikomponeeritud seadete
poolest, siis Ülenurme
Laulustuudio solistid paistsid
silma sügava ja mitmekülgse
tämbri ning rohkete improvisatsiooniliste elementidega.
Tänavu võttis festivalist osa
märksa enam muusikuid
välismaalt. Juba teist aastat oli
esindatud Riia Toomkoori
Kooli jazziosakond oma õpilaste
ja õpetajatega. Esmakordselt
võis festivalikülastaja kuulda külalisesinejaid Venemaalt ja Soomest.
Niþni-Novgorodist pärit 13-aastane pianist Entoni Karapetjan läks
paljudele kuulajatele hinge oma virtuoosse pillikäsitluse ning keerukate
soolofraasidega. Soome noorte kõrgest tasemest ning sügavast
pühendumisest andis aimu põhjamaiselt intiimse muusikakäsitlusega
SUMU-Quintet.
Instrumentaalkoosseisude seas paistsid silma Lupus Quartet ning
kvintett Tripodio Ovisupilos, kelle esituses olid mitmed tuntud lood
nagu näiteks Joe Zawinul’i “Mercy, Mercy, Mercy” saanud hoopis
värske kuju.
Veel võtsid VISIOONist osa Viljandi Muusikakooli koosseis Wind and
Sound, Iljo Tominga poolt juhendatud trio Tðut Tðut Mimo Guitars,
Jazz Beats Sauelt, Viljandi Kultuuriakadeemiat esindanud Pavel
Korotajev Groove Department ning Park Project G. Otsa nimelisest
Muusikakoolist. Oma koha ning sooja vastuvõtu leidis festivalil ka rocki
ja rahvamuusikat improvisatsiooniga siduv Diskreetse Mango Trio.
Soolokavaga esinenud DAVID KIKOSKI võitis publiku südame nii
oma improvisatsiooniliste palade kui ka kuulajatega suhtlemisega nende
vahepeal. Tulemuseks oli mõlemapoolne sõbralik ja soe kontakt.

NOORED MUUSIKUD
SAUEL
IMPROVISEERIMISOSKUST
OMANDAMAS.
Kolm päeva kestnud VIII Improvisatsiooni
Päevad lõppesid 14. juuni õhtul piduliku
kontserdiga Saue Gümnaasiumi aulas. Nii
huvitavat ja kaasahaaravat muusikaelamust,
kus kõik sünnib laste hetkefantaasiast
kuulajate silmade ees laval, pole ammu
kogenud.
Sel aastal oli Improvisatsioonipäevadest
osavõtjaid rohkem kui kunagi varem – pisut
üle kolmekümne.
Õpilaste vanuseskaala oli samuti lai, alates
8-aastastest ja lõpetades 18-aastastega.
Erinevaid pille mängivad osalejad olid pärit
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Sauelt, Sakust ja Tallinnast.
Lisaks individuaal- ja ansamblitundidele pandi
osalejatest kokku kaks suuremat kooslust – orkester ja
koor. Võib tunduda uskumatu, kuid sellised koosseisud
kõlasid väga hästi kokku ja lõppkontserdil võiski kuulda
ühte kaasaegse helikeelega vokaal-sümfoonilist teost
dirigentide Anne-Liis Polli ja Anto Petti juhatusel.
Esmakordselt sai sel aastal lõppkontserdil kuulda ka
jazzitunnis õpitut – esines jazzkoor. Laste
liikumisnumbridki olid äärmiselt põnevalt üles ehitatud.
Lisaks said paljud osalejad kontserdil üles astuda duode
või triode kooseisus. Lood sündisid laval ja olid seetõttu
ühtviisi ettearvamatud nii publikule kui esinejatele.
Valede nootide mängimist kartma ei pidanud, sest kolme
päeva jooksul oli lastele õpetatud, et neid ei ole olemas!
VIII Improvisatsiooni Päevade suurepärasele
õnnestumisele aitasid kaasa õpetajad ja korraldajad: Anto
Pett, Anne-Liis Poll, Inga Lehto, Diana Kiivit, Iljo
Toming, Einar Lints, Kamille Saabre, Themuri
Sulamanidze, Kristiina Liivik, Gerli Kirikal ning kogu
Saue Muusikakooli pere. Aitäh kõigile kaasaaitajatele
ja toetajatele!

13-aastane pianist
Entoni Karapetjan

Ehk saame kunagi vastvalmivas jazzistuudios ka kuulsa
Kikoski meistriklassi korraldada?!
Tänan kõiki sponsoreid ja abilisi, kes suure ettevõtmise
võimalikuks tegid:
Saue Linnavalitsus, Nordic Jet Line, MTÜ ”Nõmme
Jazz” korraldaja Toivo Unt, AS Aktaprint, PR
Firmareklaam, AS Morelia, Hasartmängumaksu
Nõukogu,
Harjumaa
Omavalitsuste
Liit,
Kultuurkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Saue
Muusikakooli õpetajad, Saue Gümnaasium, Saue
Koolihaldusasutus,
RK
Teeninduse
AS,
Kultuuriministeerium, Teadus- ja
Haridusministeerium.
Eriline tänu Grete Soosalule ja Gerli Kirikalile .
Üritust võis pidada taas kordaläinuks, sest osalejad olid väga rahul,
kiitsid tunde, õpetajaid ja head sööki ning lubasid järgmisel aastal
kindlasti tagasi tulla.
Kohtumiseni juunis 2006 !

KRISTIINA LIIVIKU
kokkuvõte
Suurt rõõmu teeb see, et festival “Visioon”on
muutunud populaarseks ka väljaspool Eesti
piire.
Festivali peaesineja DAVID KIKOSKI, kes oli
Eestis tänu festivalile “Nõmme Jazz”, ütles peale
esinemist, et tal oli tõeline rõõm mängida nii
suurepärase ja asjatundliku publiku ees. Tänas
kõiki kuulajaid sooja ja sõbraliku vastuvõtu eest.
Lahkudes soovis ta Sauele kunagi tagasi tulla.
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SAUE LINNAVOLIKOGU ISTUNGI REFEREERING
Saue 16. juuni 2005 nr 35
Juhatas volikogu esimees Rafael Amos
Protokollis linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
Istungist võttis osa 15 volikogu liiget:
Anne Teetamm, Rainer Sternfeld, Henn Vaher, Rafael Amos, Kostel
Gerndorf, Kristiina Liivik, Andres Pajula, Erki Kuld, Mati Nappus, Allan
Pihlak, Raivo Ojapõld, Valdis Toomast, Malle Liiv, Tõnis Urva ja Vallo
Kõrgessaar.
Puudus 2 volikogu liiget: Marika Õispu ja Jaan Moks

Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Nurmesalu tn 9 kinnistule kooli juurdeehituse ehitamine
Ettekandja: linnapea Ero Liivik
2. Saue Linnavolikogu 17.02.2005 a otsuse nr. 171 alusel läbi
viidud Saue Linnavalitsuse ja allasutuste revisjoni tulemustest
Ettekandja: Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Henn Vaher
3. Saue linna 2005. a. eelarve muutmine ja I lisaeelarve kinnitamine
Ettekandja: linnapea Ero Liivik
Kaasettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid, finantskomisjoni esimees
Rafael Amos
4. Saue linna 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid
VAHEAEG
5. Saue linna valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
6. Saue linna Väljaotsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: linnaarhitekt Kalle Koppel
7. Saue linna Sooja tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek
Ettekandja: linnaarhitekt Kalle Koppel
8. Kütise tn 8 detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: linnaarhitekt Kalle Koppel
9. Saue linna 2005. a. I lisaeelarve kinnitamine II lugemine
Ettekandja: linnapea Ero Liivik
Kaasettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid,
finantskomisjoni esimees Rafael Amos
10. Saue linnapea puhkusele lubamine
Ettekandja: volikogu esimees Rafael Amos
11. Välislähetus
Ettekandja: volikogu aseesimees Mati Nappus
12. Arupärimine
Ettekandja: abilinnapea Vello Toomik
13. Info
Päevakorrapunkt 1
Nurmesalu 9 kinnistule kooli juurdeehituse ehitamine
KUULATI linnapea Ero Liiviku ettekannet.
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna Andres Pajula, Kostel Gerndorf, Mati
Nappus, Rafael Amos, Ero Liivik, Rainer Sternfeld.
Hääletusele pandi kaks eelnõud - linnavalitsuse eelnõu ja A. Pajula
poolt parandatud eelnõu.
A. Pajula ettepanekul viidi läbi nimeline hääletamine.
HÄÄLETAMINE:
1) Saue Linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu „Nurmesalu tn 9
kinnistule kooli juurdeehituse ehitamine” nimeline hääletamine:
Poolt: Erki Kuld, Allan Pihlak, Raivo Ojapõld, Malle Liiv, Anne Teetamm,
Tõnu Urva, Valdis Toomast, Vallo Kõrgessaar, Kristiina Liivik, Rainer
Sternfeld, Rafael Amos
2) A. Pajula parandustega eelnõu nimeline hääletamine.
Poolt: Andres Pajula, Henn Vaher, Mati Nappus, Kostel Gerndorf
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 183
„Nurmesalu tn 9 kinnistule kooli juurdeehituse ehitamine”
Päevakorrapunkt 2
Saue Linnavolikogu 17.02.2005 a otsuse nr 171 alusel läbi viidud
Saue Linnavalitsuse ja allasutuste revisjoni tulemustest

KUULATI revisjonikomisjoni esimehe Henn Vaheri ettekannet.
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna A. Pajula, H. Vaher, G. Gerndorf, I.
Niid, V. Toomik
Hääletamisele pandi kaks eelnõud:
1) revisjonikomisjoni eelnõu ja 2) eelnõu A. Pajula muudatusega.
HÄÄLETAMINE:
1) revisjonikomisjoni eelnõu „Saue Linnavolikogu 17.02.2005. a.
otsuse nr 171 alusel läbi viidud Saue Linnavalitsuse ja allasutuste revisjoni
tulemustest“ nimeline hääletamine:
Poolt: (9) H. Vaher, R. Amos, E. Kuld, A. Pihlak, R. Ojapõld, M. Liiv,
K.Liivik, R. Sternfeld, V. Kõrgesaar
2) Muudatusega eelnõu nimeline hääletamine
Poolt: (1) M. Nappus, A. Teetamm taandas
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 184
„Saue Linnavolikogu 17.02.2005. a otsuse nr. 171 alusel läbi viidud „Saue
Linnavalitsuse ja allasutuste revisjoni tulemustest”
Päevakorrapunkt 3
Saue linna 2005.a. eelarve muutmine ja I lisaeelarve kinnitamine.
I lugemine
KUULATI: pearaamatupidaja Ingrid Niidi ettekannet
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna A. Pajula, K. Gerndorf, R. Amos,
A.Pihlak, V. Toomast
I lugemise lõpp, II lugemine peale vaheaega.
Päevakorrapunkt 4
Saue linna 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine
KUULATI: pearaamatupidaja Ingrid Niidi aruannet.
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna H. Vaher, A. Pajula, V. Toomik
Hääletamisele pandi 2 otsuse eelnõud.
HÄÄLETAMINE:
1) Linnavalitsusepoolt esitatud eelnõu
Poolt 13 volikogu liiget
2) Parandusega eelnõu
Poolt 2 volikogu liiget
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu määrus
nr. 54 „Saue linna 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine”
VAHEAEG
Päevakorrapunkt 5
Saue linna valimiskomisjoni moodustamine
KUULATI linnasekretär Jekaterina Tikerpuu ettekannet.
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna A. Pajula, T.Urva.
HÄÄLETAMINE:
1) Linnasekretäri poolt esitatud eelnõu
Poolt 11 volikogu liiget, Valdis Toomast taandas.
2) A. Pajula parandustega variant
Poolt 2 volikogu liiget
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 185
„Saue linna valimiskomisjoni moodustamine”
Päevakorrapunkt 6
Saue linna Väljaotsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
KUULATI arhitekt Mari Kallase ettekannet.
HÄÄLETAMINE:
Võeti vastu ühehäälselt (15 poolt)
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 186
„Saue linna Väljaotsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine”
Päevakorrapunkt 7
Saue linna Sooja tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek.
KUULATI arhitekt Mari Kallase ettekannet.
HÄÄLETAMINE:
Poolt 14 volikogu liiget, erapooletuid - 1
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 187
„Saue linna Sooja tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek”
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Päevakorrapunkt 8
Kütise tn 8 detailplaneeringu algatamine
KUULATI arhitekt Kalle Koppeli ettekannet
LÄBIRÄÄKIMISTEL võtsid sõna A. Pajula, V. Toomast, K. Gerndorf.
Viidi läbi nimeline hääletamine:
HÄÄLETAMINE:
Kütise tn 8 detailplaneeringu algatamise poolt: E.Kuld, A. Pihlak,
R.Ojapõld, T.Urva, V.Toomast, R.Sternfeld, V.Kõrgesaar, R.Amos; K. Liivik
Vastu: A. Pajula, H. Vaher, K. Gerndorf; A. Teetamm;
Erapooletud: Mati Nappus, Malle Liiv
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu otsus nr. 188
„Kütise tn 8 detailplaneeringu algatamine”
Päevakorrapunkt 9
Saue linna 2005.a. eelarve muutmine ja I lisaeelarve kinnitamine.
II lugemine
KUULATI volikogu esimehe Rafael Amose sõnavõttu
Hääletamisele pandi 2 eelnõud:
Viidi läbi nimeline hääletamise
HÄÄLETAMINE:
1) Nimeline hääletamine linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu osas.
Poolt: E. Kuld, A. Pihlak, R. Ojapõld, M. Liiv, A. Teetamm, T. Urva, V.
Toomast, R. Sternfeld, V. Kõrgesaar, K. Liivik, R. Amos
2) Nimeline hääletamine A. Pajula poolt esitatud lisaga
Poolt: H. Vaher, A. Pajula, K. Gerndorf, M. Nappus.
OTSUSTATI: Hääletamise tulemusena võeti vastu volikogu määrus nr. 55
„Saue linna 2005. a. eelarve muutmine ja I lisaeelarve kinnitamine”
Päevakorrapunkt 10
Linnapea puhkusele lubamine
KUULATI volikogu esimehe Rafael Amose ettekannet
HÄÄLETAMINE:
Poolt 14 volikogu liiget, vastu ei ole, K. Liivik taandas
OTSUSTATI: vastu võtta otsus nr. 189 “Linnapea puhkusele lubamine”
Päevakorrapunkt 11
Välislähetus
KUULATI volikogu liikme Kristiina Liiviku ettekannet
HÄÄLETAMINE:
Poolt 10 volikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 3, Rafael Amos taandas
OTSUSTATI: vastu võtta otsus nr. 190 „Välislähetus“
Päevakorrapunkt 12
Vastus arupärimisele
Esitatud kirjalikult

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
maksis sotsiaaltoetusi, arutas läbi volikogu otsuste
eelnõusid, arutas läbi ja kinnitas hinnapakkumised,
autasustamised, sotsiaaleluruumide ja rahade
eraldused, väljastas ehitus- ja kasutusload.
Linnavalitsuse 24. istung toimus 8. juunil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 202.
2. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Väljaotsa maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine”.
3. Volikogu otsuse eelnõu Saue linna Sooja tn 3 detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek.
4. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna 2005 a eelarve muutmine
ja I lisaeelarve kinnitamine”.
5. Volikogu otsuse eelnõu „Nurmesalu 9 kinnistule kooli juurdeehituse ehitamine”.
6. Volikogu otsuse eelnõu „Kütise tn 8 detailplaneeringu algatamine”.
Otsustati esitada volikogu otsuste ja määruse eelnõud Saue Linnavolikogu istungile.
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7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Sotsiaaltoetusi maksti kogusummas 6197 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 203.
8. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Saue Muusikakooli Dþassistuudio ehituse parimaks pakkujaks kinnitati
OÜ Regula.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 204.

Linnavalitsuse 25. istung toimus 15. juunil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 205.
2. -15. ja 22. Ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine.
Väljastati ehitusluba aadressidel Kivikangru 21, Tule 5-27, Tööpuiestee
15. Vana- Keila mnt 2, Koondise 13-4, Nurmesalu 9, Kivikangru 5, kuuel
krundil Uus-Aru tänaval ja kasutusluba Uus- Aru 1b ning Uus-Aru-Tule.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 206-219 ja 226.
16. Sotsiaaleluruumi eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 220.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Sotsiaaltoetusi maksti kogusummas 4005.- krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 221.
18. Riin Tamme autasustamine.
Riin Tammele avaldati tunnustust Saue Gümnaasiumi kuldmedaliga
lõpetamise eest ja autasustati teda 3000.- krooniga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 222.
19. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 223.
20. Ühingutele raha eraldamine
Ühingutele eraldati oma tegevuskulude katteks kokku 13860 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 224.
21. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
Riigihanke „Saue Gümnaasiumi rekonstrueerimine” parimaks
pakkujaks kinnitati Tallinna Teede AS.
Riigihanke „Saue Muusikakooli Dþassistuudio ehituse omanikujärelvalve” edukaks pakkujaks tunnistati OÜ AIK Projekt.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 225.

Linnavalitsuse 26. istung toimus 17. juunil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 227.
2. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 228
3. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
Eelkooliealise koduse lapse toetust maksti ajavahemikul aprill-juuni
2005.a. eest summas 144 420 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 229.
4. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 230.
5. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 231.
6. Kiviloo 23 ehitusloa väljastamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 232.
7. Tänukirjaga autasustamine.
Seoses võidupühaga autasustati Saue linnapea tänukirjaga Saue linnaelu
edendavaid ja toetavaid isikuid: Elviira Alamaa, Allan Pihlak, Jüri Pääsuke,
Alan Silmann, Sirje Luberg, Mõkola Makarevich, Paul Lettens, Vahur Utno,
Erki Kuld, Saue Muusikakool, Elena Kalbus, Kalev Israel, Anneli Ritsing,
Monika Liiv, Rimi Food Eesti AS, PR Firmareklaam, AS Sami, Erna
Gerndorf, Ulvi Seermaa ja Üllar Põld.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 233.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud Saue kodulehel ja kantseleis.
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SAUE TAMMED võitsid jälle!
Saue Sõna
Kas tahame või ei – orienteerumisklubi SAUE TAMMED on
oma saavutustega olnud igas viimasel ajal ilmunud
ajalehenumbris. Sest nii käsib ajakirjanduslik printsiip – kirjutada
tuleb sellest, mis toimunud ja nendest, kes toimunu juures olid ja
teoks tegid. Muidugi peavad teo tulemused olema üldist huvi
pakkuvad. Selles osas saaks klubi orienteerujate selle aasta
tulemusi veelgi üles lugeda. Kuid piirdume värskeimaga–
Saue Tammed võitsid selle aasta kolmepäevase
orienteerumismaratoni võistkondadele “Ilvesteade” nii naiste
kui meeste arvestuses.
Kaiu metsades toimunud jõukatsumisel oldi seekord väljas kahe
koosseisuga. Meeste ühes võistkonnas Andreas Kraas, Erkki
Aadli ja Marek Nõmm, teises Jürgen Einpaul, Lauri Malsroos ja
Peeter Pihl. Kui esimestena kirjapandud mehed võitsid, ei
esinenud teisedki halvasti – lõpetanud 36 meeskonna seas tuli
8. koht. Naiste esimeses – võidukas naiskonnas Kirti Rebane,
Viivi-Anne Soots ja esimesel
päeval Edith Madalik. Kui
viimane ennast teisel päeval
kergelt haiglasena tundis, tuli
võitu võtma Marje Venelaine.
Teises koosseisus tegid kaasa
Anneli Orav, Laura Soosalu ja
esimesel päeval Marje
Venelaine, teisel-kolmandal
Edith Madalik.
Teisipäeval, 28. juunil, andsid

kanged Tammed
ajalehele
lühikommentaarid.
Võiduka meeskonna liige Andreas
Kraas:
Peamiseks
Mareki, Erkki, ja minu
eesmärgiks sellel
hooajal on augustis
Jaapanis toimuvad MM-võistlused. Sellest lähtuvalt kattus
tänavune Ilvesteade just tugeva treeninguperioodi algusega.
Vaatamata suurematele treeningumahtudele läksime
stardijoonele tugeva tahtmisega teha korralikud sooritused ning
taastada
Saue
Tammede
positsioon
tugevaima
orinteerumisklubina. Kolm nädalat varem toimunud Eesti
meistrivõistlustel teateorienteerumises ei õnnestunud meil
tulemust kirja saada ja see andis pärast edukat Jüriöö jooksu
teatud tagasilöögi. Kuigi lisas veelgi motivatsiooni Ilvesteade
edukalt läbida.
Kuigi me suutsime kindlalt võita kõigil kolmel päeval, nõudis
see meilt kolmelt maksimumilähedast sooritust. Samal ajal pakkus
Ilvesteade meeldivat vaheldust raskele treeninguperioodile, tõi
ka lohutust ebaõnnestunud meistrivõistlustele.
Nüüd on meie pilgud suunatud juba MM-i katsevõistlustele, mis
toimuvad juuli alguses Võrumaal.
Edith Madalik (jutuajamine toimus laste mänguväljakul, kus
Edithi pisike pesamuna-preili Leana-Jete mõnusasti mängis):
Saue Tammede naised-mehed teevad kõvasti trenni ja

sihikindlalt tööd. Mina lapse kõrvalt kuigi palju
selleks aega ei saa. Nii võib minusugune end
vormis hoida lühikest aega. Selles valguses võin
öelda, et viimase aja tulemused - ka mõned
individuaalses viiendad kohad – pole pahad. Tegelikult oli kolm
naiskonda, kes konkureerisid – Kape, Ilves ja Tammed. Kape
andis juba esimesel päeval alla. Võrdne võistkond on ka Kobras.
Et edumaa iga päevaga kasvas ja lõpuks võit tuli, näitas, et meie
naised olid eelkõige psüühiliselt
tugevamad.
Meie probleem on praegu
selles, et on tugevad täiskasvanud ja tugevad veteranid,
aga noori pole. Noored on välja
kasvanud. On Lauri Malsroos,
juba teeb normaalseid sooritusi
Laura Soosalu. Ma tegin
noortega tööd, kuni see mul
Saue Tammede võidukas naiskond
(poodiumi ülemisel astmel)
võimalik oli. Aga kui tahame
klubina elama jääda, tuleb leida
treener, luua grupid ja teha tööd.
Muidu on nii, et kui järelkasvu
tuleb, siis allas ajal, kui meie
oma lapsed saab orienteeruma
innustada. Võrul ja Kopral on
spordikoolide süsteem ja neil on
ka palju noori.
Kas siin pole mõtlemise
koht ka Saue linnal? SAUE
TAMMED on Eesti oludes
tõelised, tugevad tammed.
Ja tõrusid lugeda tähendab
tammesid kasvatada.
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Juunikuu Sauel rahulik.
Mart Meriküll
Saku konstaablijaoskond
Kokku registreeriti 46 erinevat teadet sündmustest ja
tegudest, neist 4 kuriteo tunnustega - 2 olid sõidukijuhtimised:
1) kui juhtimisõigus oli peatatud
2) korduvjoove, varastati auto ja käidi vargil ettevõttes.
Selgitati välja 7 liikluseeskirja rikkumist, kontrolliti 20
väärteo teadet.
12. juunil kella 12.30 paiku lasti seni kindlaks tegemata
isiku poolt maha tänaval vabalt ringi liikunud suur koer.
Kes viibisid sel ajavahemikul Töö puiesteel ja märkasid
teo sooritanud isikut või teavad midagi sellest sündmusest,
palun võtke ühendust Saue linna konstaabliga
tel. 61 24 556 või osakonna valvetelefonil 61 24 510
Möödunud nädalal ei registreeritud Saue linnas ühtegi
kuritegu. Liikluseeskirja rikkumisi 5.
Raudteejaamast toimetati jaanilaupäeva õhtul kainenema
1 isik.
Kohalikele elanikele on hakanud muret tegema noored
mootorisportlased, kellede sõiduvahendid häirivad oma
müraga rahu. Probleemiga tegeleme.

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Saue Linnavalitsus korraldab Saue linna Sooja tn 3
detailplaneeringu avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumides (Tule tn 7, esimese korruse fuajees)
alates esmaspäevast 11. juulist kuni 24. juulini k.a.
Väljapanekuga on võimalik tutvuda esmaspäevast
neljapäevani 8. 00 – 17. 00, reedel 8. 00 – 14. 00.
Detailplaneeringuga hõlmatav ala on katlamaja kõrval
asuv Saue EPT kinnistu aadressiga Sooja tn. 3, suurusega
10582 m². Detailplaneeringuga on kinnistu jagatud kaheks
krundiks, milledele on antud ehitusõigus. Ühel krundil
rekonstrueeritakse olemasolev töökoda ja Sooja tänava
äärde nähakse ette uus tootmishoone ning teisele krundile
on planeeritud üks tootmis-ärihoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga 450 m².
Detailplaneeringuga määratakse kruntide ehitusõigused,
lahendatakse liiklusskeem ja parkimine, antakse
põhimõtteline lahendus hoonete kommunikatsioonidega
varustamiseks.

Harjumaa kaunid kodud on selgunud
Kauni Eesti kodu 2005. aasta Harju maakondlikule
konkursile esitasid 18 omavalitsust kokku 16 eramut või
korruselamut, 12 maakodu ja 10 ühiskondlikku hoonet või
ettevõtet.
„Tänavu oli taas kõige tihedam konkurents eramute
kategoorias.
Senisest enam tähelepanu on oma territooriumi
heakorrastamisele ja haljastamisele pööranud uute tootmisja äriettevõtete rajajad,“ sõnas Harju Maavalitsuse
majandusosakonna maaelu nõunik, maakondliku komisjoni
esimees Jüri Muru.
Eramute ja korruselamute kategoorias võitis kolmanda
koha perekond Müürsepa kodu Saue linnas.
Parima heakorraga omavalitsused on tänavu Saku vald ja
Maardu linn.
Konkursile ei esitanud ühtegi objekti Loksa linn, Aegviidu,
Harku, Kõue, Loksa ja Viimsi vald.

Perekond Müürsepa eramu Saue linnas

Võidupüha ja Jaanipäev kõverpeeglis.
Saue abilinnapea Vello Toomik saatis Saue Sõna
toimetusele alljärgneva teate.
23. ja 24. juunil, mil eesti rahvas tähistas üksmeeles ning
pidulikult lustides Võidupüha ja Jaanipäeva, täheldati Sauel
sangaritele mitteväärilisi „kangelastegusid”. Kahjuks peame
linnaelanikke teavitama, et Keskuse pargis murti maha
äsjaistutatud noor pärnapuu, Koondise tänaval lõhuti ja
paisati ümber prügiurne ning lillekaste.

Lugupeetud linnakodanikud – olge tähelepanelikud!
Kui näete kurikaelasid, kes selliseid pätitegusid teevad,
informeerige koheselt politseid, Falcki või Linnavalitsust. Tahame nende kangelaste nimed edaspidi
avaldada „Saue Sõnas”, et nende niiöelda “kuulsus“
laiemalt teada oleks!
Praegu aga peame selliste kaakide rüüstamised kinni
maksma niigi pingelisest eelarvest. Kahjuks.
Siit küsimus – kas meie, sauelased, peame taluma pättide
omavoli? Ei pea!
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lahtiolekuajad juunis - juulis:
tööpäevadel 14.00 – 22.00
laupäeval 09.00 – 20.00
pühapäeval 09.00 – 20.00

SUVEPUHKUSEKS
ON UJULA SULETUD
04. JUULIST KUNI
31. JUULINI

(Kesa 20, Saue)

SAUE UJULA

SAUE PUIDU OÜ
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kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub

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

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

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:

VÕTAME MÜÜKI

MÜÜME
SAEMATERJALI, VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI

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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OÜ Eketor (Kasesalu 6, Saue)

soovib müüa

SAEMATERJALI
Lahtioleku ajad E-R 8.00-17.00
Info telefonil 50 92 938 või 53 48 37 68

Liikumispuudega vana mees

ÜÜRIB TOA
Oleks seltsiliseks kodus elavale
pensionärile.
Vajalik duðiruumi olemasolu.
Lembe, 53 429 357

NOORED EMMED!
Toidupoodi Sauel vajatakse

MÜÜJAT
Info tel: 6709 679 või
56 958 751

SUVEKS SALEDAKS JA
SÄRAVAKS
tervislikult ja ilma nälgimata.
Info telefonil 52 48 514 Külli

Kui soovite tööle minna, tulen alates
augusti lõpust –septembrist

hoidma Teie väikelast.

Mul on vastav väljaõpe ja elan ise Sauel.
56762502, Merle

Kui sa oled ohustatud või
langenud

KAOTATUD

hooletuse,
halva kohtlemise,
vaimse, füüsilise või
seksuaalse vägivalla ohvriks

kreeka motiividega valgest ja
kollasest kullast käekett.
Leidjal palun tuua
postkontorisse.

Siis on sul võimalus pöörduda

ABI SAAMISEKS

Harju ohvriabikeskusesse.
Keila 76608, Keskväljak 5, Tel: 6780 603.
Vastuvõtt: E,K,R 9.00-12.00; 13.00-16.00
Otsime lahendusi koos!

Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
Tiraaþ: 1650

