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2. juuli õhtupoolik oli Saue kesklinnas jälle rahvarohke. Ikka rohkem ja rohkem piduliku
väljanägemisega linnakodanikke kogunes Keskuse pargi purskaevu ümber, pillimehed
paigaldasid noodipulte ja tegid huultele soojendusharjutusi. Kohal olid asjalikud
linnaametnikud. Värvikirevaks ja stiilseks tegid üldpildi kohalesaabunud kaunid prouad,
kes polnud pidanud paljuks vaeva näha ning riietuda ajaloost tuntud–teatud ja pargis
promeneerimiseks ettenähtud kübaratesse–kleitidesse. Kuigi parki istutatud puud veel
väikesed ja pargi endaga saab samuti veel üht–teist ette võtta, oli laste mänguväljak valmis
saanud ning seega võis Saue linna Keskuse pargi ametlikult ja pidulikult avada.
jätkub lk. 2
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Saue linna Keskuse Park

Saue Sõna
Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester lõi hoogsa muusikaga meeleolu ja siis tulid ka
sündmusekohased sõnavõtud.
Linnapea Ero Liivik ütles
oma avakõnes, et park hakkab
ilmet võtma, temast on saanud
meeldiv kohtumispaik Saue
noortele emadele, nende
väikestele lastele, paljudele
vanematele inimestelegi. Saue
rahvale on kujunemas koht, kus
peale päevatööd mõnusalt istet
võtta, nautida purskaevu
fontääni, tulevikus ka puudepõõsaste rohelust.
Möödunud aastal omistati
Saue linnale Vabariigi Presidendi
poolt Harjumaa kaunima linna
tiitel. Saue linnas on tublid
majaomanikud, kes oma majadeaedade kujundamise eest
pidevalt hoolt kannavad. Linn ise
ei saa nendest kuidagi maha
jääda.

Linnavalitsus teeb tööd, et saada
riigilt Sarapiku maaala, kuhu
rajada terviserada ning Kasesalu
tukk, millest teha samuti
puhkeala.
Hoiame elus traditsiooni - koos
linna külalistega parki puude
istutamist. Viimati tegi seda
sõpruslinna Kozeletsi delegatsioon. (8. juulil istutasid puu ka
v
Vangazi
linnajuhid.) Nii saame
aastate pärast kasvanud alleed
vaadates lugeda, palju on Saue
linnal sõpru.
Linnavolikogu esimehe
Rafael Amose esinemist kandis
samuti mõte – parki ja tema
ümbrust on sihipäraselt ja
kindlalt arendatud ning
arendatakse edasi. Saue kui
kodune ja kaunis linn saab ühiste
jõupingutustega aasta-aastalt
ainult kaunimaks muutuda.
Aga pidulikud sündmused on
pidulikud sündmused, ametlikud
avamised ametlikud asjad. Tähtis
on igapäevane elu ja see, kuidas

linnakodanikud, suured ja
väikesed, ennast selles pargis
tunnevad ja sisse seavad.
Seepärast käisin pargi avamisele
järgnenud nädalal nii hommikuti,
lõuna kui õhtusel ajal pargis
jalutamas ja vaatamas, kuidas
pargiuuendusi omaks võetakse ja
mis kohast arvatakse. Allpool
sellest uurimistööst lühikokkuvõte.
Esimesel varahommikul
leidsin platsilt vaid ema Lembe,
seljakott seljas, oma lapse mängu
jälgimas. Miks kotiga ?
“Oleme Ave-Ingridiga vanaemal
külas ja kohe tulime siia uuele
mänguplatsile. Eelmisel korral,
kui Sauel olime, seda veel ei
olnud. Laps tahab aga mängida,
kiikuda. Ilusamaks on kõik
läinud. Suurematel on seal
kaugemal ka pallimänguvõimalus olemas.”
Mänguväljakust mõned meetrid
eemal hakkab silma voolikuga
noormees, kes usinasti peenraid,
muru ja muud kasvavat veega üle
valab. Rene jaoks on see suvine
töö, firma nimi TARN. Kõik siin
pargis on selle firma istutatud,
nüüd käib kastmine üks-kaks
korda nädalas. Kui selline
kuumus on, peab sagedamini
kastma. Ilus on, küll ka puud
kasvavad.
Piki teed tulevad minuni kaks
krapsakat vanaprouat, kes
diktofoni nähes arvavad, et mida
nemad, vanainimesed, ikka
ajalehe jaoks öelda oskavad.
Küsitagu noorematelt. Aga ilus,

väga ilus on. Saan siiski niipalju
teada, et üks vanaproua on kõik
oma 87 eluaastat Sauel elanud.
Teine ainult naeratab leebelt.
Soovin neile kõike head ja ilusat
ning lähen edasi.
Pargi ühel küljel asub
igasuguste, linnakodanikele
vajalike asutuste maja. Päevakeskuse ukseklaasil on silt, et
praegu kõik puhkavad. Aga
aknad on lahti ja ruumidest tuleb
värske värvi lõhna. Õige aeg
remondiks,
mida
kaks
värviplekiliste riietega naisterahvast parasjagu teevadki.
Lahtise
akna
juures
puhkepausi pidav noorem
naisterahvas nimetab end
Ulviks ja vastab küsimuse peale,
mida pargist arvata, et küsitakse
õige inimese käest – ta on
väljaõppinud haljastusarhitekt,
kes tädil remonti aitab teha. Õpib
sedagi ametit, sest ega amet leiba
küsi, vaid annab. Edasi tõsiseks
muutunud, kiidab pargi
väljamõtlejaid ja tegijaid. Hästi
planeeritud, teed viivad
päikesekiirtena purskaevu
juurde. Eriti saab kiitust
purskaev ise ja sinna kaunilt
kuhjatud kivid. Ainult kastma
peab tihemini ja ikka õhtuti,
mitte hommikul, nagu praegu
tehakse.
Piki maja edasi on apteek. Selle
aknast paistab Keskuse plats
kogu oma hiilguses kogu päeva.
Ja tahavad apteegiinimesed või
ei – väljakul toimuv on kogu
tööpäeva nende vaateväljas.
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pidulikult avatud.
Seega õige koht küsimaks,
millised on muljed.
Apteegipreili Kelli arvab, et
park on ilusamaks läinud, pole
enam nii lage. Lastel on peale 2.
juulit siin hea mängida. Ja neid
ongi hommikust õhtuni. Ainus
mis häirib, on hommikuti
kogunevad õllejoojad. Politsei
nagu ei märka seda. Päeval
kaovad ära, õhtul on jälle tagasi.
Kelli ise elab ka Sauel, siin
apteegis töötab viiendat aastat.
Kui tööle tuli, siis polnud siin
veel midagi, lage plats.
Ootame,
kuni
puud
kasvavad. Võiks veel midagi
õitsvat, värvirikast istutada,
Muidu vaikivalt kõrval seisnud
teine nooruke farmatseut Kaie
hakkab “veel istutamise” juures
samuti heakskiitvalt häält
tegema ja kaasa noogutama.
Jätan farmatseudid sisseastunud klienti teenindama ja
sean sammud õhtupäikeses laste
mänguväljaku poole. Kui
hommikuti ja lõuna järel on
lastega mängimas mammadvanamammad, siis nüüd

jäänudki muud üle, kui parki rajama
hakata.
“Selle koha kasutamisega oli ka
muid plaane, kuid mina olen kogu
aeg parki pooldanud. Hästi
planeeritud, igalt poolt saab
purskaevu juurde. Siin mänguväljakul käib abikaasa igal
hommikul Sandraga mängimas,”
ütleb Andres. Puude ja päike-sevarju
puudumine teda ei häiri, küll
kasvavad. Varju on võimalik leida,

tegutsevad seal koos oma
võsukestega kaks papat. Üks
neist ruttab küll minema, kuid
teine jääb minu lähenemist
küsivalt silmitsema. Mänguhoos
noor preili ei tee mind
märkamagi.
31 aastat ehk kogu oma elu
Sauel elanud Andres ütleb, et
kui ema on koduseid toimetusi
toimetamas, siis isa aasta ja kahe
kuu vanuse Sandraga mängimas.
(Nüüd, kus võõras
onu häält tegema
hakkas,
tahab
preili Sandra kohe
papale sülle ja jääb
sellelt turvaliselt
paigalt uudistama.) Jah, varem
oli siin üks rohtukasvanud rägastik,
mille ühes otsas
poisid isetehtud
väljakul
vutti
tagusid. Kuna
ülesleitud mõisaomanik enam linnarahvast mõisaparki
lubada ei tahtnud, ei

kui mõned meetrid eemale minna.
Jõuame jutuga selleni, et
linnades on parkidel oma nimed ja
Keskuse Park on kuidagi kohmakas
öelda.
Andres: Sõprade ringis me kutsume seda kohta Amose pargiks–
Amos selle pargi siin leiutas ja ehitas,
rahvasuus on ta ikka Amose park.
Kuna park on päikeseküllane ja teed
kujundatud kui päikesekiired, siis
võiks ta nimi ju ka Päikesepark olla.

Sõbrad Vangazist jälle Sauel.
v

Veidikene enne 8. juuli keskpäeva peatus Saue
Linnavalitsuse ees Läti numbrimärgiga
v
sõiduauto. Millest väljusid Vangazi
Linnavolikogu
esimees Vilmars Lucansi, volikogu liige Inara
Laizane ja linna tegevjuhti Janis Kromans.
Lühikese töövisiidi eesmärgiks arutada
vastastikku huvipakkuvaid küsimusi.

Saue Sõna
Läti kolleegid, võttis vastu Saue Linnavolikogu esimees
Rafael Amos. Kuna tegu on ammuste

koostööpartneritega, ei raisatud aega protokolliliste ega
bürokraatlike formaalsuste peale. Istuti laua taha ja
asuti huvipakkuvaid küsimusi sisuliselt ja avameelselt
arutama.
Esimese punktina huvitas külalisi Saue linnavolikogu
ja linnavalitsuse struktuur ning töökorraldus. On ju
neil volikogu esimees ja linnapea ühes isikus. Töö
tulemuslikkuse ja efektiivsuse huvidas on nad nüüd
tööle võtnud linna tegevjuhi – meie mõistes linnapea.
Sellest siis ka küsimus. Kui Rafael Amos oli selgitusi
jaganud ja jagamise käigus tekkinud küsimustele
- kohtumise järgmise
- Lucans
vastanud, esitas Vilmars
põhiküsimuse – kuidas töötab finantskomisjon, kuidas
kujundatakse linna eelarve? Nemad elavad peost suhu,
Saue suudab aga linna edukalt majandada ning mis
peamine, saab ise eraldada raha investeeringuteks,
oskab investeeringuid linna tuua. Vastastikku selgitati
töövõtteid ja võrreldi ka rahaeraldusi üksikute punktide
kaupa.
- Laizane
Inara
tundis huvi sotsiaalkomisjoni
töökorralduse ja linnapoolsete sotsiaaltoetuste
v
jagamise korra vastu, Vangazi
linna tegevjuht Janis
- küsis, kuidas suheldakse linnakodanikega ja
Kromans
kuidas on korraldatud linna kodulehe ja ajalehe
väljaandmine.

Arutati ja võrreldi ka linnade soojamajanduse korraldust,
vaadati staadioni rekonstrueerimistööde seisu, külastati
Saue Perearstikeskust.
Rafael Amos selgitas Saue linna praktikat ka nendes
v
küsimustes ning jääb loota, et selgitustest saab Vangazi
abi.

Kommentaarid:
- Meie külaskäigud on alati lühikesed,
- Lucans:
Vilmars
konreetsed ja asjalikud. Seekord tahtsime tundma
õppida volikogu, mõnede tema komisjonide ja
linnavalitsuse reaalse elu ning tegevuse korraldust.
Meil on käsil ümberkorraldused, seega on infot vaja.
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Läti Vabariigi seadused lubavad neis
omavalitsustes, kus elanikke kuni
5 000, ühildada volikogu esimehe ja
linnapea ametikohad. Ma olen neid
ameteid ka kogu aeg pidanud. Kuid elu
läheb edasi, nõudmised ja tempo
kasvavad – üksinda ma enam ei jõua.
Vangazi peab arenemiseks leidma ja
eraldama investeeringuid.
Janis
Kromans:
Mind ei häiri sugugi
see, et ametinimi on tegevjuht, mitte
linnapea. Olen töötanud ka
omavalitsuse juhina – seega tean, mis
see on. Iga külaskäik annab kogemusi
ja Saue linnal on, mida jagada ja mille
üle uhkust tunda.
v
- Laizane:
Inara
Juhatan Vangazi
perearstikeskust, olen arst, seega tean,
mis on reaalne elu. Sauel on aga alati
midagi uut. Mulle meeldib, kuidas te
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olete korraldanud eelarve kujundamise,
kuidas te jagate raha sotsiaalsfäärile,
tervishoiule, kultuurile, haridusele... Meil
on suhteliselt palju vähekindlustatud
linnakodanikke – see on meie probleem.
Aga eks teilgi on omad probleemid.
- Erilist heameel on meil
- Lucans:
Vilmars
sellest, et meie sõprus ja koostöö pole
ainult paberil, vaid reaalses elus ja
tegevuses. Ona vaja infot – sõidame
kohale (nagu täna), on vaja vahetada
delegatsioone – vahetame, vaja
koolilapsed vastastikku külla saata –
saadame.
Meie sõprus on reaalses tegevuses.
v
Lõpetuseks istutasid Vangazi
külalised ja Rafael Amos vastavatud
v
Keskuse parki Vangazi-Saue
sõpruspuu.

Ehitustööd Saue Gümnaasiumis.
Vaevalt sai koolimaja ümbrus
lahti igapäevasest laste kilgetest ja
sagimisest, kui algas uus
askeldamine. Tühjaksjäänud
koolimajas ja üleskaevatud
staadionil käivad kibedad
ehitustööd. Kuidas asjad arenevad
ja kas sügiseks saab kõik plaanide
kohaselt korda, seda läksime
küsima abilinnapea MATI
UUESOOLT.
Saue Sõna
Mati Uuesoo: Riigihanke
kutsedokumendid võttis välja seitse
firmat, pakkumised esitas neli.
Odavaima
pakkumise
tegi
TALLINNA TEEDE AS, tema
välja valisimegi. Tegemist on
kogemustega firmaga, ehitanud
staadione nii Tallinnas kui mujal.
Seda on praegu ka tööde käigus
näha/tunda.
Igal
nädalal
kolmapäeviti toimuvad meil

ehitusnõupidamised, kus arutame
läbi jooksvad küsimused. Ei tahaks
ära sõnada, aga paistab, et staadioni
ehitusega ebameeldivaid üllatusi tulla
ei tohiks. Ehitusjärelevalvet teeb
Tallinna Linnaehituse AS. Ka siin
toimib kõik hästi. Kui eeltööd on
korralikult tehtud, siis peabki kõik
normis olema.
Kuna pinnasetöid tehakse suures
mahus ja suurte, lärmakate
masinatega, siis koolimaja naabrite
elu võib hetkel olla häiritud. Kuid see
tööde etapp on peagi läbi ja loodame
sauelaste mõistvale suhtumisele.
Töö käib Saue Gümnaasiumis
ka teisel objektil – Muusikakooli
jazzistuudio ehitustööd. Kuidas
seal olukord on?
M.U.: Siin oleme silmitsi
ootamatu
olukorraga.
Uue
ehtamiseks on vaja lõhkuda vanad
betoonpõrandad. Harilikult valati tol
ajal, kui Saue Gümnaasium ehitati,

Saue Kristliku
Vabakiriku pastor
VAHUR UTNO

50

8. juulil täitus 50 eluaastat kõigile Saue elanikele tuntud
linnakodanikul Vahur Utnol. Saue mõisas toimunud pidulikul
austamisel andis Saue linnapea Ero Liivik juubilarile üle
Linnavalitsuse tänukirja. Vahur Utnot oli tulnud õnnitlema
ka Euroopa Parlamendi saadik Hr. Tunne Kelam.

ÕNNITLEME!

keldrite põrandad maksimaalselt 15
cm paksused. Tööde käigus selgus,
et millegipärast on selle hooneosa
keldripõrandad valatud 45 cm
paksused. Sellise betoonplaadi
lõhkumine on loomulikult
kolossaalne töö. Ja sellega ehitaja
nüüd palehigis tegeleb. Küll ta

hakkama saab, lõpp juba paistab.
Juuresoleval fotol saab igaüks ise
näha, kuidas ja kaugel asjad on.
Kui kahe nädala jooksul tööde
käigus silmale nähtavaid
muudatusi tuleb, anname
lugejatele kohe näha.
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Sven Sommer
Saue Sõna toimetus saatis linnakodanik Sven
Sommerile mõned küsimused.
Allpool vastused.
Kui kaua ja kus olete Sauel elanud?
Olen ikka põline sauelane ja elanud siin pea kogu
oma teadliku elu. Kuna isa töötas kunagises Saue
EPT-s, siis saime 1976. aastal Sauele Kütise 13 majja
korteri. 90-ndatel aastatel elasin küll paar aastat
mujal, kuid elu tõi mind Sauele tagasi ja nii huvitav
kui see ka pole, kunagise lapsepõlvekodu
kõrvalmajja aadressil Kütise 11. Seega võib öelda,
et olen Sauel elanud veerand sajandit.
Millega iga päev tegelete?
Viimased kaks ja pool aastat olen üles ehitanud
uut asutust – Eesti Sporditeabe Sihtasutust, mille
juhataja ma praegu ka olen. Eesti Sporditeabe SA
eesmärgiks on avalikes huvides aidata kaasa spordi
arengule spordialase teabe kogumise, süstematiseerimise, analüüsimise ja levitamisega. Selleks
korraldame uuringuid, kogume ja analüüsime
spordialast teavet, anname konsultatsioone.
Enne Eesti Sporditeabe SA-d olen töötanud
mitmetes valdkondades, mis kõik ja ilmselt mitte
juhuslikult on olnud seotud spordiga. Alustasin
spordiajakirjanikuna ja seda üsna noorelt – juba
16-aastaselt sain toonases Spordilehes tuleristsed.
Muide, tollal töötas Spordilehes ka praegune
linnavolikogu esimees Rafael Amos. 90-ndatel
aastatel töötasin spordiajakirjanikuna mitmetes
erinevates väljaannetes: Spordipeegel, Eesti Spordi
Leht, Sõnumileht, Spordielu.
1997. aastal otsustasin teha senises töökarjääris
kannapöörde, kui läksin Tiit Nuudi kutsel Eesti
Olümpiakomiteesse avalike suhete juhiks.
Olümpiakomitees töötasin kuus ülimalt huvitavat
aastat. 2003. aastal hakkas järjest rohkem tekkima
vajadus analüüsitud spordialase teabe järele. Sama
aasta kevadel realiseerus paar aastat laagerdunud
projekt luua asutus, mis tegelekski spordialase info
korraldamisega.
Elu on pakkunud võimalusi olla mitmetes
ühiskondlikes ametites, mis on avardanud
maailmavaadet ja andnud hindamatuid kogemusi.
1999. aastal valiti mind Eesti Spordiajakirjanike
Liidu esimeheks. Reorganiseerisime liidu töö pea
täielikult, esile tahan tõsta spordiajakirjanike
koolituste ja motivatsioonisüsteemi käivitamist.
Neli aastat olin Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri
ja spordi sihtkapitali nõukogu liige, neist kaks
viimast aastat ka esimees. Ka seal suutsime koos
kolleegidega läbi viia mitmeid uuendusi, mis
tõhustasid sihtkapitali tööd. Tänavusest aastast
jätkan kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi
liikmena, kus saan jagada positiivseid kogemusi
tööst spordi sihtkapitalis.
Kui eelmisel aastal tehti ettepanek osaleda Saue
linna spordikomisjoni töös, nõustusin kohe, sest
pean spordielu edendamist oma missiooniks.

Kuidas Teie tegevus mõjutab eestlasi ja Eesti
riiki? Kuidas toob Teie igapäevatöö kasu Sauele
ja sauelastele?
Nagu juba ütlesin, pean oma missiooniks spordielu
arengule kaasaaitamist. Seda ükskõik millisel tasandil.
Eesti Sporditeabe SA-s oleme läbi viinud või viimas
mitmeid uuringuid ja kirjutanud projekte, mis
peaksid avardama arusaamist sellistest teemadest
nagu spordiharrastus, spordi rahastamine,
noortesport, spordibaasid, tippsport, inimressurss
spordis, spordivõistlused. Usun, et neid teadmisi
võetakse spordi juhtimises järjest rohkem arvesse, et
otsused sünniksid rohkem analüüsile ja teadmistele
tuginedes, mitte kellegi hetkeemotsiooni ajel. Sellega
hoiaksime kõvasti resursse kokku. Kõiki saadud
teadmisi saab kasutada ka kohalikul tasandil.

Kui täna on Eesti ja eestlased maailmas ja/või
Euroopas esimeste seas selliste näitajate poolest nagu
suitsetamine, alkoholi tarbimine, narkomaania,
rahvastiku progresseeruv vähenemine ja AIDS-i levik
ning viimaste hulgas rahva üldise tervisliku seisukorra
poolest, siis annab see küllaga põhjust mitte enam
järelemõtlemiseks, vaid koheseks tegutsemiseks, enne
kui hilja. Usun ja olen üdini veendunud, et sport on
PARIM võimalus nimetatud probleemide
leevendamiseks.
Olen ka Sauel üritanud edastada mõtteviisi, et
investeeringud sporti on parimad investeeringud,
mida teha saab.
Mida arvate Sauest kui elukeskkonnast?
Ütlen siinkohal vaid oma arvamuse spordi osas.
Mäletan, et kui olin veel ise laps, olid mänguväljakud
ja kelgumäed varavalgest hilisõhtuni lapsi täis. Täna
on olukord üsna masendav – uskuge, ma ei ole
viimase viie aasta jooksul näinud kordagi
rahvastepalli, kulli või „ukakat” mängivaid lapsi! Kui
suudaks endise keskkonna kasvõi osaliselt taastada,
oleks lapsevanematel sada muret vähem ja ka lastel
huvitavam.
Mis on Teie hobid? Millega tegelete vabal ajal?
Hobisid on palju, kuid juba lapsepõlvest on
tõsisematena külge jäänud lugemine ja muusika
kuulamine. Viimastel aastatel on hobid ajutiselt
tahaplaanile jääänud, kuna perekonnale
pühendamine nõuab oma suure, kuid meeldiva osa.
Abikaasaga jagame paljus nii maailmavaateid kui
huvisid, samuti ellusuhtumist. Vanem laps on
algusest peale käinud Saue lasteaias ja omandanud
elukogemusi sealsete tublide õpetajate käe ja pilgu
all. Noorem peab veel pisut ootama.

SVEN SOMMER

! Sauelane 1976. aastast.
! Perekonnaseis: abikaasa Virge Sommer, poeg Sten Sommer (5-aastane) ja
tütar Kaisa Sommer (10-kuune).

! Haridus: omandamisel kõrgharidus Audentese Ülikoolis ärikorralduse erialal.
! Töökoht: Eesti Sporditeabe Sihtasutuse juhataja.
! Ühiskondlikud ametid: Eesti Spordiajakirjanike Liidu esindaja Eesti
!
!

!

Olümpiakomitees, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi liige,
Eesti Spordiajakirjanike Liidu esimees.
Autasud: Eesti Olümpiakomitee Suitsupääsukese auhind noorele loovisikule
olümpiaideede propageerimisele kaasaaitamise eest, kolm Eesti Spordiajakirjanike Liidu loomingulist preemiat, Soome Spordiajakirjanike Liidu kuldmärk
panuse eest Eesti ja Soome spordiajakirjanike koostöö arendamisse.
Olnud mitmete raamatute autoriks või kaasautoriks: XVII taliolümpiamängud.
Lillehammer 1994, Atlanta 1996. XXVI suveolümpiamängud, Vahvat virolaiset –
kestävät suomalaiset / Vahvad eestlased – sitked soomlased, Nagano 1998.
XVIII taliolümpiamängud, Eesti Olümpiakomitee 75, Sydney 2000. XXVII suveolümpiamängud, Salt Lake City. XIX taliolümpiamängud.
Harrastused: muusika, sport, filosoofia, spordifilosoofia, kirjandus, filoloogia,
sotsioloogia, infotehnoloogia ja kommunikatsioon, meedia, ajakirjandus.
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SAUE POISTEKOOR ÕNNELIKULT
KODUS TAGASI.

7. juuli soe, päikeseline õhtupoolik.
Istume proua Elviira Alamaaga
Keskuse pargi värskendava
purskkaevu juures pingil. Mõned
minutid tagasi andis Saue linnapea
Ero Liivik oma kabinetis koorijuht
Elviira Alamaale üle Tänukirja „Väga
hea ja tulemusliku töö eest Saue
Poistekoori
juhendamisel“.
Samasugused Tänukirjad said teised
austusväärseteks peetud kätte
Võidupüha õhtul Jaanilaupäeva
lõkketule ääres. Edukas koorijuht oli
siis hõivatud muude asjadega. Eile –
6. juuli esimestel hommikutundidel
jõuti nende „muude asjade“ juurest
Sauele tagasi, homme – 8. juulil
lahkub Elviira jälle Sauelt. Seetõttu
on praegu ainuvõimalik hetk ning
õige aeg esitada talle legendaarse
telesaate „Horoskoop“ ühe
väljamõtleja ja alatise saatejuhl
Andres (Kim) Vihalema lemmikküsimus saatekülalistele – KUST
TULEK, KUHU MINEK ?
Saue Sõna
v
Elviira Alamaa: Tulek on Tsehhimaalt,
Rahvusvaheliselt Koorifestivalilt
Pardubice 2005, mis pühendatud
kohaliku helilooja B. Martinu
mälestusele. Kokku võttis osa 19 koori,
peale korraldajate ja meie veel Rootsist,
Venemaalt, Sloveeniast, Saksa-maalt.
Meil oli valida konkureerimine kas
Lastekooride või Noortekooride (kuni 26
aastat) kategoorias. Kuna mõned meie
poisid on juba noormeesteks kasvanud,
vanimad 17 (lastekoorid lõppesid
vanusega 16 aastat), jäi meile
Noortekooride konkurss. Olime seal
noorimad esinejad. Eesmärk - tuua ära
vähemalt diplom - sai täidetud. Meid

märgiti koguni pronks-diplomiga,
hõbedasest jäi puudu 2,2 punkti.
Diplomi sai koor, kes kogus vähemalt 55
punkti, meie tulemus oli 67,8. Olime
poistega rahul – esimene kord
rahvusvahelisel konkursil, kohe
rahvusvaheline
diplom
ja
konkursikogemus pealeselle! Ühe
väikelinna koori kohta pole see paha,
tundub, et asjata oleme enne nagu
kartnud minna.
Suurim elamus oli Festivali
Külalisesineja, Põhja-Lääne Noortekoor
Lõuna-Afrika Vabariigist. 90% olid
valged, aga lummas see aafrikalik
emotsionaalsus, laul ja tants koos. Väga
kõrge tasemega kollektiiv. Õnnestus ka
nende plaat kaasa tuua.
Saue Sõna: Milliseid laule laulsite?
E.A.: Programmi hulgas pidi olema ka
v
üks tsehhi
autori lugu, aga meie saime
sellest teada alles maikuu lõpus. Lapsed
juba suvevaheajal ja ega sealtkandi
autorite koorilaule Eestist eriti leia. Tuli
must masendus – kas saamegi minna?
Aga siis leidsime Smetana „Piduliku
koori“ ja õppisime ära. Kohapeal
selgus, et korraldajad polnud sellest
eriti kuulnud - väga uhke oli esitada.
Teel tegime peatuse Prahas, kus
ootas meid sõpruskoor Pueri
Gaudentes. Olime möödunud
sügisel neid võõrustanud Sauel,
esinesime tookord koos Tallinna
Raekojas. Nemad elasid siis
sauelaste peredes, nüüd olime meie
ühe öö nende perede külalised.
Saime Prahast toreda pildi.
Sõpruskoori dirigent Zdena
v
Soutskova
oli meie üllatuseks meil
vastas – teadsime, et on minemas
operatsioonile ja me teda seekord ei
kohta, kuid viirushaiguse tõttu oli
operatsioon lükatud sügisele. Suur

tänu talle. Teel nägime küllaltki
palju, muljed on erinevad. Ega
v
tsehhid
vene keelt meilegi
teadaolevatel põhjustel eriti rääkida
taha, kuigi võib-olla oskavad. Muid
keeli nad aga eriti ei oska. See tegi
suhtlemise teel raskeks. Palju sadas
vihma, aga mäed olid võimsad, seal
on ka vihmasadu eriline. Kui hakkas
hoovihma meie mõistes sadama, siis
see ei lõppenud enne järgmist
hommikut. Tähtis on see, et
kellegagi midagi väga tõsist ei
juhtunud ja koju jõudsid poisid
tervetena, ehkki väsinuna. Poiste
muljeid peab neilt endilt küsima.
Sellega on meie koori kaheksas
hooaeg uhkesti läbi saanud,
ettepoole vaatame entusiastlikult.
S.S.: Nii, kust tulek, see on meile nüüd
selge, seega siis alguses esitatud
küsimuse teine pool – kuhu minek?
E.A.: Nüüd saab lõpuks puhkama, lähen
v
Lõuna-Eestisse, levist välja. Kui Tsehhist
tulime, tahtis bussijuht mu kohe kohale
viia. Seal on mul suvekodu, saab ennast
lõdvaks lasta. Ühte asja tahan siiski veel
öelda. Peale konkursi lõppemist oli
tänukontsert sponsoritele. Seal sai Saue
Poistekoor kõige tulisema aplausi,
suurema ja soojema, kui meist ettepoole
tulnud koorid. Seda tegid meie poiste
laulmisrõõmust säravad silmad, oma
laulmisele ja laulule kaasaelamine.
Nende asjadega kuulajat ei peta, need
kas on või neid pole. Me oleme
väikelinna koor, vokaalselt võib meie
valik ju väiksem olla, kuid meie jaoks
on tähtis jagada laulurõõmu võimalikult
paljudele. Et lapsed oskaksid seda elus
edasi kanda.
Soovin Elviira Alamaale kaunist suve ja
rõõmsat puhkust ning siis asume poisse
otsima, kes omakorda oma muljeid

meieni tooksid. Saue kui kodune
väikelinn jagab siin endale kohe tõestust
– paarsada meetrit ja vastu tuleb Oliver,
rula kaenlas. Üks telefonikõne ja mõne
minuti pärast on pargis ka Rauno ja
Tanel. Võtame istet ja asume purskaevu
vulina saatel juttu ajama.
Küsimus: Kui täna õhtul, päev pärast
väsitavat ja pikka reisi tuleks
telefonikõne – poisid, kotid kokku ja
Hispaaniasse minek! Kas lähete?
Ühest suust kõlab nõusolek – kohe!
Ainult mitte bussiga, seljataha jäänud
reis oli väsitav. Seekord võiks minna
lennukiga. Festival andis palju
kogemusi. Saime palju iseseisvamaks,
arvavad poisid. Kuna see polnud poistel
esimene välisreis, käidud on Soomes ja
Rootsis, arvab Oliver, et on olnud ka
paremaid. Muidugi ei saa eelnevaid
võrrelda esinemise-laulmise koha pealt.
Seekordselt tuli ju esimene rahvusvaheline tunnustus. Kõige paremad
muljed olid: Lõuna-Aafrika koor,
esinemine ise, ajaloolised kohad ja
mäed. Neid üritati fotole saada, aga ega
ikka ei mahtunud. Ja muidugi veepark.
Huvitav elamus oli siis, kui üks suur
lennuk päris pikalt lausa bussi katuse
kohal lendas.
Koorilaulu juurde jõudsid minu
jutukaaslased juba kooli alguses, kui
õpetaja Elviira klassi tuli ja katsetele
kutsus. Või võttis ema käekõrvale. Siiani
lauldakse, kuigi sügisest kevadeni
proovides käia toob puhuti tüdimuse.
Kui aga selline reis jälle seljataga, on vaev
tasutud ja uus tahtmine hinges.
Lõpetuseks soovivad minu jutukaaslased tänada Saue Linna ja
poiste vanemaid, tänu kelle
kaasabile – toetusele tore ning
tulemuslik reis teoks sai.

7

HARIDUS

15. juuni 2005

SAUE GÜMNAASIUMI
HEA KOLLEEG.

Saue Gümnaasiumis on juba
kolmandat aastat huvitav
traditsioon – kooliaasta
lõpupoole täidab iga õpetaja
hääletussedeli ja pistab selle
pitseeritud kasti. Nagu
valimistel.
Valimisega
tegelikult tegu ongi. Keda või
mida kooliõpetajad valivad?
VALITAKSE ÕPPEAASTA
HEA KOLLEEG.
Saue Sõna
Valitakse õpetaja, kellega
suhtlemisest rõõmu tuntakse,
kelle isikuomadused ja
õpetajaoskused
üldist
tunnustust leiavad. Kellega
koos kõik vajalikud tegemised
tegusalt ja tulemuslikult tehtud
saavad. Kellega koos on
meeldiv kohvi juua.
Tegelikult ma ei tea, kas selle
aasta HEA KOLLEEG

GRETE PÕLDMA üldse
kohvi joob. Juhtus nii, et meie
jutuajamine, mille nüüd
lugejateni toome, toimus
gümnaasiumi aulas paar tundi
enne Saue Gümnaasiumi XVIII
lennu lõpuaktust. Kooli
huvijuht Grete Põldma oli
peakorraldaja, käed-jalad ja
mõtted tööd täis. Ja muu
tähtsama kõrval jäi see pisiasi
küsimata.
Oluline oli küsida, mis tunne
on: kooliaasta läbi, palju
plaane peetud, palju edukalt
ellu viidud. Nelja-viie tunni
pärast lõpetajatel tunnistused käes, huvijuhil lõpuaktused korraldatud, ees
ootab suvepuhkus?
Grete Põldma: Väga meeldiv
tunne. Ma väga loodan, et
lapsed on õnnelikud. Oli
äärmiselt tegus aasta. Ma pole
mitte ainult huvijuht, olen ka

muusikajuht, minu kanda on
kooli koorid: Saue Gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor,
lastekoor, noortekoor ja
neidude ansambel. Muusika on
meie koolis tähtsal kohal.
Neidude ansambel võitis sel
aastal Harjumaa koolide
vokaalansamblite konkursil
esikoha. Sellega seoses kutsuti
meid Tallinnasse, konkursile
VOLÜÜM, kus võitsime teise
koha. Märtsis käisime Jõgeval,
Alo Mattiiseni Muusikapäevadel, kus 27 ansambli
hulgas olime üheteistkümnendad,
neidude
ansamblite hulgas tulime
neljandaks. Loeme seda väga
tubliks saavutuseks. Kui ma
Saue kooli tulin, oli Noortekooris 12 õpilast – pigem oli
see ansambel. Nüüd on üle
kolmekümne laulja. Plaanime
ka kooriga konkurssidele
minna. Juba mõõduvõtmine
teistega innustab. Kuna meil
siin aulas on nüüd tipptasemel
kontsertklaver Estonia, saab
meie
koostöö
Eesti
Kontserdiga Koolikontsertide
sarjas täiesti uue taseme.
Julgeme esinema kutsuda tippe
ja meile ka tahetakse tulla.
Meie koolilaste jaoks üks aasta
meeldejäävaim,
tõeline
tippsündmus oli Jõulukontsert
Tallinnas, Rootsi Mihkli
Kirikus – ühiselt esinesid
Politseiorkester, Estonia
solistid Tiiu Laur ja Urmas
Põldma
ning
Saue
Gümnaasiumi
Väikeste
Tüdrukute Koor.
Huvijuht on Grete Põldma
töö ametlik nimetus. Kui
ükskord hakati tööülesandeid
paberile panema, saadi kokku
ligi 150 nimetust ja nimekirja
saanuks veelgi jätkata. Näide
tänasest – et tool aulasse saaks
ja hiljem oma kohale tagasi
satuks.
Hingehädadega

õpilased tema poole eriti ei
pöördu, ikka tahetakse midagi
paremini teha või ära
korraldada, midagi põnevat või
huvitavat ette võtta. Küsimus,
miks just tema selle aasta
Heaks Kolleegiks valiti, jätab
Grete Põldma tükiks ajaks
sõnatuks, lõpuks arvab ta
tasase naeru saatel, et seda
tuleb küll teistelt küsida. Aga
tema töö on nagu kõigile
nähtav, töötegemisel puutub ta
iga inimesega kokku, peab
kõigiga suhtlema...
Ise kirjutas ta hääletussedelile
väga tubli, alati abivalmis,
õpetajate näiteringis tegutseva
matemaatikaõpetaja Tuuli Susi.
Sinna oleks ta veel mitu nime
tahtnud kirjutada – kõik on
head kolleegid. Et see
tunnustus nüüd midagi tema
töös ja käitumises muudaks, et
nüüd tuleks eriliselt pingutama
hakata, Grete Põldma ei arva –
on niigi teinud kõike nii hästi
kui suudab ja oskab. Ilmselt nii
ongi, sest kust muidu see Hea
Kolleeg. Pingutada tuleb uuel
õppeaastal aga niigi, sest Saue
Gümnaasiumil on ees palju
suuri ettevõtmisi.
Nagu Grete Põldma soovitas,
küsime teistelt – miks tema?

Kommenteerib Saue
Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets:
Ma arvan, et see on pühendumus oma tööle ja kogu tegevusele Saue Gümnaasiumis, alati
abivalmis suhtlemine õpetajate
ja õpilastega. Tugevalt jalad
maha saanud kooritöö –
õpilasansamblid, Väikeste
Tüdrukute Koor... Kõik kokku
on see piisavalt mahukas,
tunnustust vääriv, aga ka närve
kulutav ning
lõpuks
juuksevärvigi muutev töö.
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SAUE LINNAVOLIKOGU IV KOOSSEISU
ISTUNGI PROTOKOLL
Nr. 36
Saue, 11. juuli 2005.a.
Juhatas volikogu esimees Rafael Amos
Protokollis linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
Osa võttis 13 volikogu liiget v
Puudusid: Allan Pihlak, Rainer Sternfeld, Valdis Toomast ja
Henn Vaher
Istungist võttis osa linnapea Ero Liivik
Esitati 3 arupärimist: üks volikogu esimehele ning kaks linnapeale.
Kirjalikud ja suulised vastused antakse järgmisel volikogu korralisel
istungil.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna
moodustamine.
Ettekandja: volikogu esimees Rafael Amos
Kaasettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
2. Info

SAUE LINNAVOLIKOGU
OTSUS

Päevakorrapunkt 1

Volikogu liikmete arvu määramine ja
valimisringkonna moodustamine.
KUULATI volikogu esimehe Rafael Amose informatsiooni.
ETTEPANEK - määrata volikogu liikmete arvuks 17 ja
moodustada Saue linna territooriumil
1 valimisringkond. Preambulasse viia sisse viited
KOKSi § 22 lg 1 p 12, 13 .
KUULATI linnasekretäri Jekaterina Tikerpuu informatsiooni.
OTSUSTATI: ühehäälselt võeti vastu volikogu otsus nr. 191

SAUE LINNAVOLIKOGU
OTSUS

Nr. 185
Saue 16. juuni 2005.a.

Nr. 191
Saue, 11. juuli 2005.a.

Saue linna valimiskomisjoni
moodustamine

Volikogu liikmete arvu määramine
ja valimisringkonna moodustamine

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 19 lg 3
ning linnasekretäri ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu
otsustab:
1. Moodustada Saue Linnavolikogu 2005. a. valimiste läbiviimiseks
Saue linna valimiskomisjon ja nimetada Saue linna valimiskomisjoni
liikmeteks alljärgnevad isikud:
1. Sirje Luberg
1. Anu Kell
1. Arno Vester
1. Helmut Karin
1. Catlyn Toomast
2. Nimetada asendusliikmeks Mati Uuesoo
3. Komisjoni esimees on vastavalt seadusele linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 12,
ja p 13, „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 7 lg 1, lg
2 p 2 ja § 8 lg 1 ja lg 5 , Saue Linnavolikogu otsustab:
1. Määrata Saue Linnavolikogu järgmise koosseisu volikogu
liikmete arvuks 17.
2. Moodustada Saue Linnavolikogu valimisteks Saue linna
haldusterritooriumil üks 17 mandaadiline valimisringkond nr 1.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Rafael Amos
Volikogu esimees

Saue Sõna eelmises numbris on toimetuse
süül järgmised ebatäpsused:
• lk. 3, 4. veerg, 10 rida, artiklis
„Võidupüha ja Jaanilaupäev Sauel“, tuleb
lugeda – Kaitseliidu Harju Maleva Saue
kompanii
• lk. 5 Beebiballil viibinud tütarlapse õige
nimi on Elerin Toiger.
VABANDAME asjaosaliste ja lugejate ees.
Saue Sõna toimetus

Rafael Amos
Volikogu esimees

Kõik otsused, määrused ja korraldused on
avalikustatud Saue kodulehel ja kantseleis.

!

AUSTATUD
LINNAKODANIKUD

!

Saue linnavalitsus teatab,
et vastavalt CLEANAWAY TALLINN AS-i kirjale
lõpetas Saue Jäätmeplats oma töö
alates 1. juulist 2005. a.
UUS JÄÄTMEPLATS ALUSTAB TÖÖD
alates 1. augustist 2005.a.
ning vastu võetakse
AINULT OHTLIKKE JÄÄTMEID.
Täpsem info järgmises Saue Sõna numbris.

9

SPORT

Trikirattad trikitasid Sauel.
v

Rainer Sternfeld
Päev peale Noortepäeva,
4.juunil, toimus Sauel
Kuuseheki tänava lõpus
vastkohendatud mullarajal
trikiratase võistlus Saue Dirt
Jam 2005. Seekordse
toimumise ajendas aasta
tagasi edukalt möödunud
debüüt
koos
sooja
vastuvõtuga Saue noorte
poolt. Sel aastal oli kohale
tulnud osavõtjaid üle terve
Eesti (Tartu, Valgamaa,
Tallinn, Saue jne.). Kokku oli
võistlejaid sel aastal 13.
Sellest ebausku tekitavast
numbrist olenemata õnneks keegi viga ei saanud ning
võistlus möödus laitmatult. Tihedas konkurentsis võib
rõõmsalt õnnitleda meie kodulinna noormest Alan Silmanni,
kes tunnistati tänavuse võistluse parimaks ratturiks. Üritus
on korraldajate sõnul plaanis ka järgmisel aastal, seega
võiks Saue Dirt Jam’i pidada juba traditsiooniliseks
ürituseks meie koduses linnas.
Ürituse toimumisele panid oma õla alla Saue linn, AS
Sami, Surfhouse, Northland ja Plekk-Liisu Rattapood.
Tänud kõigile!

Autospordist
Tiit Selberg
Kevadel Saue Gümnaasiumi VIIc klassi kiituskirjaga
lõpetanud Mihkel Selberg jätkab võistlemist Eesti
meistrivõistlustel seeriaautode ringrajasõidus. Vahepeal on
toimunud kaks etappi, kus Mihklil enam nii hästi läinud kui
kahel esimesel. Kolmandal etapil tuli ta Valdur Kompi ja
Mikk Maateni järel kolmandaks, neljandal oli kimpus
piduriprobleemidega ja jäi neljandaks. Kokkuvõttes on liider
Valdur Komp 59 punktiga, teine Mill Maaten ja kolmas
Mihkel Selberg 57 punktiga. Ees on veel 6 etappi.
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IN MEMORIAM
JANNO NIEMI
08.05.1982 - 03.07.2005
“Onu, kas Teie autos on veel
ruumi?“ kõlab väikemees
Janno küsimus, kui üritame ligi
kahtekümmet Saue last
vanemate sõiduautodesse
mahutada, et sõita Talleksi
jäästaadionile treeningule.
See oli 1990 aasta talvel.
„ Poisid, kas ei saa siis
ennast kokku võetud? Kaitse
tihedamaks!“ kõlab Janno vali
hüüd platsile. Esimesel Saue –
Saku
jäähokimeeste
mõõduvõtmisel on Saue
põhiväravavaht Janno viimasel
kolmandikul 5:1 eduseisus puhkust saanud ning sakulased ähvardavalt oma väravaskoori suurendamas. 6 : 5
võit tuli Sauele.
See oli 2005.a. 1. mail Premia Jäähallis.
Nende hetkede vahele jäävadki meie mälestused Janno
Niemi sportlaseteest jäähokiväljakutel.
Janno tuli hokiklubi THK - 88 treeningutele hiljem kui
enamus Saue poisse, sest oma kooliteed ei alustanud ta
Saue Gümnaasiumis. Uisutamisoskus pisut nigelam kui juba
aasta või kaks jääl olnutel, iseloomult ka rohkem
heasüdamlik teiste tegevuse jälgija. Nii oli loomulikuks
käiguks, et poiss pandi väravasuu ette seisma. Enamasti
said teised poisid treeningutel varustuse selga paarikümne
minutiga ning seljast kordades kiiremini, Jannol kulus oma,
väravavahi varustuse selgapanekuks ja äravõtmiseks tubli
pool tundi. Enamasti veel vanemate abil.
Kui toonases Tallinna Spordiinternaatkoolis loodi jäähoki
klass, asus sinna 7. klassi õppima ka Janno.
Spordiinternaatkooli lõpetas ta 2000. a. Sama aasta märtsis
mängis Saue poiss Janno Niemi Eesti noorte U-18
jäähokikoondises Sloveenias.
Edasi jätkus õppimine Tallinna Pedagoogikaülikooli
Kehakultuuriteaduskonnas rekreatsioonikorralduse erialal.
Lõputöö tegemine oli plaanitud käesolevasse aastasse....
Kuna hokiklubil THK-88 puudub oma täiskasvanute
meeskond, mängis Janno sel perioodil harrastajate liiga
klubides KARUD ning SEB Ühispank JÄÄLINNUD.
Kahel viimasel jääpalli MM-il seisis Eesti jääpallikoondise
väravas sauelane Janno Niemi.
Jäähoki väravavahi amet nõuab ülimat reaktsionikiirust.
Janno käis seda arendamas Saue Poksiklubis. Vastase
kiirete löökide eest aitab ainult veel kiirem kaitsereaktsioon....
Kahjuks tuli viimne löök sellisel kujul ja sellisest suunast,
mille vastu isegi Janno treenitud reaktsioonikiirus kasutu oli.
Kõikide sõprade, tuttavate, kooli- ja võistkonnakaaslaste südametesse jääb Janno püsima kui väga
sõbralik ja rõõmsameelne kaaslane, kelle naeratust
ehtisid alati vallatud lohud põskedes.
Sõbrad ja võistluskaaslased.

Pildil: Hetke pärast kustuvad punased tuled ja võidusõit
algab. Mihkel on esireas vasakul.
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STARDITOETUSE PROGRAMMI
ON VEEL AEGA TAOTLUSI ESITADA.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatava
stardiabi eesmärk on motiveerida ettevõtlikke inimesi looma oma
firmat, aidata neil ületada äri alustamisega kaasnevaid
finantsprobleeme. Ettevõtjaks hakkamine on tähtis samm.
Kergem on luua teist, kolmandat või neljandat firmat. Esimese
ettevõttega on palju probleeme, ka teadmiste, oskuste ning
julguse puudus.
Esmajoones on vaja leida raha oma äriidee elluviimiseks. Teil
võib ju olemas olla minimaalne kapital äri alustamiseks, kuid
enamasti jääb puudu äri kiireks arendamiseks vajalikest
ressurssidest. Samuti paneb risk kaotada oma säästud ning
seeläbi seada ohtu pere kindlustunne ka kõige
ettevõtlikumad inimesed kõhklema. Kuna riik vajab uusi
ettevõtjaid, siis starditoetuse kaudu võtab ta osa ettevõtluse
alustamisega seotud riskist enda kanda.
Alustavaks ettevõtjaks, kes saavad taotleda starditoetust,
loetakse asutamisel või mitte rohkem kui aasta tagasi
äriregistris registreeritud ettevõtted. Toetust saab taotleda
järgmisteks kulutusteks:
· Masinate ja seadmete või muu materiaalse põhivara
soetamine. Võimalik on stardiabi toel ka kasutatud seadmete
soetamine;
· Tootmis- või teenindushoonete renoveerimine.
Kontoritehnika ja mootorsõidukite (v.a. sõiduautod) ostmiseks
toetatakse nende liisimist. Liisingu kasutamisel saab taotluse
eelarvesse lisada esmase sissemakse, kuid mitte rohkem kui
25% seadme hinnast.
Starditoetus on kahte liiki.
· Kasvutoetus on mõeldud kiiret arengut planeeriva ettevõtte
käivitamiseks. Eesmärk on toetada eksportivate elujõuliste
alustavate ettevõtete loomist ja arengut. Toetuse maksimaalne
suurus on 160 000 krooni eeldusel, et ettevõte prognoosib
järgneva kolme aasta keskmiseks aastaseks müügituluks
vähemalt 500 000 krooni. Kuigi eelistatud on eksporti planeerivad
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tootmisettevõtted, saavad toetust taotleda ka teised, kellel on
piisav kasvupotentsiaal ja eeldused edukaks ettevõtluseks.
· Alustamistoetus on mõeldud väikeettevõtete loomiseks,
kus ei pea tingimata olema suur kasvupotentsiaal, kuid
prognoositakse stabiilset käivet ja omatakse kindlat turgu, mille
kaudu luuakse maakonda uued töökohtad. Toetuse maksimaalne
suurus on 50 000 krooni.
Starditoetuse taotluste esitamisel tähtaegu pole, taotlusi
võetakse vastu kuni raha jätkub. Mitte iga taotleja ei saa toetust,
rahastatakse vaid parimaid projekte. Seetõttu esitage koos
taotlusega ka põhjalikud äriplaanid ning läbimõeldud
finantsprognoosid. Viivitada ei maksa.
Toetust ei saa taotleda:
· Käibevara soetamiseks;
· Kinnisvara soetamiseks;
· Hoonete soetamiseks ja ehitamiseks, välja arvatud
tehnosüsteemide muutmiseks;
· Projekteerimisega seotud kulude katteks;
· Olmeelektroonika soetamiseks, v.a. juhul, kui see on
otseselt seotud pakutavale teenusele esitatavate nõuete
täitmisega;
· tarkvaralahenduste soetamiseks, välja arvatud seadmega
kompleksselt tarnitava operatsioonisüsteemi soetamiseks;
· Kontoriruumide renoveerimiseks;
· Kontorimööbli soetamiseks;
· Sõiduautode soetamiseks;
Starditoetuse taotlejate hulka ei kuulu näiteks kaubanduse ja
vahendustegevusega tegelevad ettevõtjad, põllumajandus-,
transpordiettevõtted. See loend on märksa pikem. Pöörduge
esmalt Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse. Meilt saate
vajalikku informatsiooni ja konsultatsioone nii äriplaani
koostamisel kui vajalike dokumentide vormistamisel.

Meie kontaktandmed kodulehel www.hedc.ee.
Ärge kõhelge, meie eesmärk on Harjumaa uute
ettevõtjate toetamine!

VÕTAME MÜÜKI
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
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SAUE KOOLIHALDUSASUTUSEL
UUS JUHATAJA.
Saue Linnavalitsus kuulutas välja konkursi
Koolihaldusasutuse juhataja ametikoha täitmiseks.
Moodustati komisjon järgmises koosseisus:
Saue linnavalitsuse poolt –
Mati Uuesoo,
Vello Toomik, Margit Ots
Saue Gümnaasiumi poolt –
Jaan Palumets
Saue Muusikakooli poolt Terje Mäss
Laekus 7 avaldust. 21. juunil k.a. tegi komisjon otsuse. Vaadanud
läbi kandidaatide saadetud dokumendid ja nendega vestelnud,
volitati abilinnapea Vello Toomikut esitama Saue linnapeale Ero
Liikule kinnitamiseks IVO SANDRE kanditatuur.

LASTE
LINNALAAGER
Saue Linnavalitsus koostöös Saue Linna Lastekaitse
Ühinguga korraldab laste linnalaagri.
Veel on mõned kohad II vahetuses, mis kestab 15.
augustist 21. augustini.
Anneli Ritsing
Vahetusse ootame 20 last vanuses 7 – 11 eluaastat.
Laagri maksumus on 500 krooni lapse kohta ja sisaldab
lõunasöögi, õhtuoote, laagrisärgi ning 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 koraldab
mängud, võistlused, õpetab praktilist esmaabi;
• tutvume Klooga-Ranna noortelaagriga, seikleme sealsel
seiklusrajal, käime meres ujumas ja teeme liivaskulptuure;

P O T S E PAT Ö Ö D
KORSTNAD, PLIIDID,
AHJUD, SOOJAMÜÜRID,
PARANDUSTÖÖD
Tel: 659 6047, 56 484 951

Ivo Sandre on 54 aastane, abielus, tal on kolm
täiskasvanud last. Hariduselt elektriinsener, lõpetanud
1979.a. Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja
jõuelektroonika erialal. Läbinud mitmed täienduskoolitused.
Uus Koolihaldusasutuse juht on töötanud Tallinna
Paberivabriku direktorina, koondise Eesti Paberitööstus
peainseneri asetäitjana, OÜ Kalevi Siseujula
peainsenerina.

• saame kokku liikluspolitseinikega, teeme vigursõitu ja
mängime liiklusmänge, käime ujumas Saue ujulas;
• väike jalgrattamatk Saue lähedale 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: 67 90 196, 52 92 820 või
e-mail: anneli@saue.ee
PS! Lapsel peab olema vähemalt 2 päevaks
jalgratas ja RATTAKIIVER.
Laagri eest saab maksta kuni 1. augustini
Saue Linna Lastekaitse Ühing,
Hansapank, a/a 221013171022
MÄRGUSÕNA LAPSE NIMI JA VAHETUSE AEG

Sauel, Pärnasalu tänaval on

leitud suur reisikott riideesemetega
Kontakt 56 58 844

SAUE UJULA

ETTEVÕTE SAUEL
(keemiline puhastus) otsib

Augustis
on ujula avatud

TÖÖTAJAID

Tööpäevadel 14.00 kuni 22.00.
Laupäevadel 9.00 kuni 17.00.
Pühapäevadel 9.00 kuni 20.00.

(töö alates sept.2005)
elulookirjeldus saata aadressil
Ülase 10-10,Saku, 75501 või e-mail:saue@euroclean.ee
kontakttelefon: 56 23 70 70

Piletite müük lõpetatakse 1,5 tundi
enne ujula sulgemist.
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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

(Kesa 20, Saue)

COFFEE CAROLINE

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

TEL: 659 6120
GSM. 55 571 116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE

Toidupoodi Sauel vajatakse

Müüa

MÜÜJAT

KASUTATUD
TURVAHÄLL

Info tel: 6709 679 või
56 958 751

Britax Rock-A-Tot DeLuxe.
telefon 5093109 Piret

Pensionär (naine)

soovib osta Sauele

MAJAOSA

aia kasutamise võimalusega.
Valus on mõelda, et Sind ei ole,
et kunagi enam me juurde ei tule...
Mälestame Kallist varalahkunud

Janno Niemi’t

08.05.1982-03.07.2005
ning avaldame sügavat kaastunnet
isale ja poolõele.
Jano pere

Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsus teatavad
sügava kurbusega, et meie hulgast on
lahkunud Saue linna jäähokimeeskonna ja
Eesti jääpallikoondise väravavaht

JANNO NIEMI
8. VI 1982 – 3. VII 2005
Avaldame kaastunnet omastele ja lähedastele

Kõik pakkumised teretulnud.
Tel: 670 9562 või mob. 56 504 457 Eha

Puhastusfirma otsib
kohusetundlikku ja hakkajat

Plekk-Liisu Rattapood
võtab tööle

puhastusteenindajat

mehaanik-müüja.

Sauele. KIIRE!
Info: 56 698 744

Töökoht Sauel.
Täpsem info 53 471 554.

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
v
Tiraaz: 1650

