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valimiskomisjonis 09.09.2005 läbiviidud liisuheitmise tulemustest lähtudes
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registreerimisnumbrid alljärgnevalt

VL “SÕBRALIK LINN”

EESTI KESKERAKOND

EESTI REFORMIERAKOND

nr 101 Ero Liivik
nr 102 Urmas Viilma
nr 103 Matti Nappus
nr 104 Allan Pihlak
nr 105 Elviira Alamaa
nr 106 Ants Torim
nr 107 Henn Põlluaas
nr 108 Monika Liiv
nr 109 Kaido Grossthal
nr 110 Elina Siimon
nr 111 Kristiina Liivik
nr 112 Thomas Oberg
nr 113 Tiit Trofimov
nr 114 Arne Sõna
nr 115 Mati Ojasoo
nr 116 Krista Dudarenko
nr 117 Dimitri Borovik

nr 129 Jaan Moks
nr 130 Kostel Gerndorf
nr 131 Priit Tähtsalu
nr 132 Priidu Kalbre
nr 133 Jaanika
Mägi-Klimenkova
nr 134 Valdo Pilve
nr 135 Ervin Lillepea
nr 136 Henn Vaher
nr 137 Maie Uhtlik
nr 138 Ülo Vatsk
nr 139 Aado Liblikmann
nr 140 Helmut Paabo
nr 141 Vello Krohn
nr 142 Greta Silberg-Käärik

nr 153 Orm Valtson
nr 154 Rafael Amos
nr 155 Madis Milling
nr 156 Harry Pajundi
nr 157 Malle Liiv
nr 158 Margo Koppel
nr 159 Anne Teetamm
nr 160 Erki Kuld
nr 161 Sven Sommer
nr 162 Aidu Ots
nr 163 Vello Toomik
nr 164 Valmar Kaur
nr 165 Ivar Feldmann
nr 166 Sirli Tamm
nr 167 Andrus Rebane
nr 168 Tiit Selberg
nr 169 Peep Pihotalo
nr 170 Rein Soosalu
nr 171 Raimo Rikka
nr 172 Riina Tarien
nr 173 Raivo Ojapõld
nr 174 Kalev Lillo

EESTIMAA RAHVALIIT
nr 118 Rauno Pukonen
nr 119 Merike Pirn
nr 120 Andri Lemnits
nr 121 Leana Einberg
nr 122 Priit Pirn
nr 123 Külli Dampf
nr 124 Ülle Ader
nr 125 Tiit Einberg
nr 126 Oskar Pirn
nr 127 Sofia Einberg
nr 128 Miralda-Rosette Pirn

ERAKOND RES PUBLICA
nr 143 Valdis Toomast
nr 144 Rainer Sternfeld
nr 145 Tõnu Urva
nr 146 Hinno Vospert
nr 147 Arvo Rebane
nr 148 Tarmo Toiger
nr 149 Mati Riimaa
nr 150 Rain Sinimaa
nr 151 Andrei Sekljutski
nr 152 Krister Kaarlep
v

Jekaterina Tikerpuu
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valimiskomisjoni esimees

VL “SAUE– KODUNE LINN”
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nr 177 Arvo Anni
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nr 179 Kaimo Käärmann
nr 180 Tiina Vainrauh
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nr 182 Aleksei Movtsanjuk
v
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Plastone OÜ avas 8.septembril
Sauel pidulikult uue tehase
Pihlajaniemi sõnul on Saue tehases
praegu tööl 15 inimest, kuid juba selle
aasta lõpuks vajatakse 25-30 töötajat.
Kavas on jõuliselt laieneda – kahe aasta
jooksul peaks töötegijate arv kasvama
60ni.
Pooletunnise hilinemisega (merel kõva
tuul ja kõrge laine) saabus suur bussitäis
pidulisi lahe tagant. Siis alustatigi
ametliku tseremooniaga, kus peeti
kõnesid ja kingiti

Peeter Eelsaare
8. septembri pärastlõunal kogunes
Plastone OÜ uhiuue, 2 100 m2 pinnaga
tehasehoone esisele platsile esinduslik
seltskond. Nii või teisiti olid nad kõik
osalised tehase ehitamise ja sisustamise juures. Või saamas koostööpartneriteks/klientideks. Soome
emafirma oli avamispidu tõsiselt
võtnud – suur peotelk, banketilaud ja
soliidsed meelelahutajad.

1980.aastal asutatud Soome ettevõte
Plastone OY toodab igasuguseid
plastmassdetaile peamiselt elektri- ja
elektrooni
katööstuse
ettevõtetele, aga ka ehitus- ja muudele
firmadele. Soomes on ettevõtte palgal
Nurmijärvi, Ylojärvi ja Konnevesi
tehastes umbes 120 töötegijat.
Firma käive oli möödunud aastal
8 000 000 EUR.
Plastone OY tegevjuht Markku

BEEBIBALL

mälestusesemeid. Lindi lõikasid
läbi Plastone OY Direktorite
Nõukogu esimees hr. FREDERIK
BJÕRNBERG ja Saue Linnapea
hr. ERO LIIVIK.
Ametliku osa järel lasti toidul hea
maitsta, kuulati muusikat, soovijad
said tantsida ning sõlmiti uusi
kasulikke kontakte.

Kui avamise rõõmud ja mured
Plastone tehases mööda saavad
(taolises korralikus ettevõttes
need tootmistegevust tegelikult
kunagi ei häirigi), lähen kohaliku tegevjuhi jutule.
Arvatavasti juba järgmises Saue
Sõna numbris saate siis teada,
mida täpsemalt uue tehase
asumine Sauele sauelastele
toob.

9. septembril

Saue linnak
odanik
e hulk on jälle täinen
ud –
linnakodanik
odanike
täinenud
ukut ja 5 poissi
sündin
ud on14 last 9 tüdr
tüdrukut
sündinud

Istuvad oma emmede süles vasakult paremale: ANITA PIHL, MIRJAM PORMEISTER, ANNIKA SARNA,
JOHANNA REBANE, ELIS ALLIK, ANDRI ANIER, KERSTIN KIPPAR, NOORA LIISA-ADER, ROBIN
SULG, MART JOHANNES MIN, INDRA LINK. Tagumise reas on isa süles ELIISE BACHMANN.
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„SAUE KONTSERTSÜGIS“
TAAS TULEKUL!
Kristiina Liivik
„Saue Kontsertsügis 2005“ korraldaja
Saue Muusikakooli direktor
Uus kontserdihooaeg Saue linnas algab
Bachi muusikaga.
Saabunud on sügis. Ilm on külmem ja
päevad lühemad. On aeg alustada
kontsertsarja „Saue Kontsertsügis 2005“.
„Saue Kontsertsügis“ on mõeldud
professionaalmuusika tutvustamiseks ning
populariseerimiseks. Kontsertidel esinevad
Eesti parimad muusikud ja interpreedid.
Tutvustame nii klassikalist kui ka
kaasaegset muusikat. Kontsertide
läbiviimist toetavad Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Saue linn.
Esimene kontsert toimub
27.septembril, teisipäeval 2005.a
kell 18.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
Esinevad Eesti Muusikaakadeemia
õppejõud, Lembit Orgse klaveril ning
Neeme Punder flöödil. Kõlab J.S.Bachi
looming.

Lembit Orgse sooloesituses kõlavad mõned
J.S.Bachi „Prantsuse süidid“.
Kaunis Gümnaasiumi saal ja tuliuus
kontsertklaver „Estonia” kutsuvad
mängima suurepäraseid muusikuid ja
kuulama kohalikku publikut. Flöödivirtuoos Neeme Punder on aktiivselt
tegutsev solist ja organisaator, kauaaegne
ansambli Hortus Musicus liige, Eesti

Muusika-akadeemia ja Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.
Lembit Orgse on klaveriõppejõud ja lektor
Eesti Muusikaakadeemias ja
G. Otsa nim.Tallinna Muusikakoolis
L. Orgse tunnustatud solist ja kammeransamblist, mängib nii klaveril kui
klavessiinil.
Lembit Orgse oli lahkesti nõus Saue
muusikahuviliste uudishimu rahul-dama
ja saatis meile kontserdi pro-grammi
käsitleva kommentaari:
Esitame Johann Sebastian Bachi (16851750) ja Carl Philipp Emanuel Bachi(17141788) flöödi- ja klaveriteoseid. Mõlemad
heliloojad, nii isa kui poeg, on valgustussajandi(18.saj)
suurkujud,
kelle
muusikaline sõnum on mõjuv ja vajalik ka
tänapäeva inimesele. „Suureks Bachiks”
hüüti 250 aasta eest Philipp Emanueli, kes
nooruslikus mässu-meelsuses oma isa vahel
„vanaks parukaks„ kutsus. Järgnevatel
sajanditel hinnangud muutusid ning just
Johann Sebastiani peetakse läbi aegade
suurimaks muusikageeniuseks.
Kontsert algab J.S.Bachi flöödi-sonaadiga
Es–duur, kus rühikate ja lustlike äärmiste
osade vahel kõlab üks helilooja loomingu
pärle – imekaunis Siciliano. Järgnevad
Prantsuse süidid c-moll ja Es – duur
klaverile.Tegemist
on
barokktantsumuusikaga, mis pole mõeldud
tantsimiseks vaid ikka mängimiseks ja
kuulamiseks. Tantsude muusika on aga
niivõrd kujundlik, plastiline ja nakatav, et
sageli võib kuulaja tabada end kujutlemas
tantsuetendust või tunneb soovi kaasa
tantsida.
Kava lõpetab Carl Philipp Emmanuel Bachi
Hamburgi sonaat flöödile ja klaverile G–
duur on teos, millega helilooja end suures
kaubalinnas muusikaelu juhina maksma
pani ja kuulsust kogus.
Tulemas on põnev ja sisukas tund kauni
muusikaga.
TULGE KUULAMA!
Sissepääs 20 krooni
(lapsed ja pensionärid 10 krooni)
TEINE KONTSERT TOIMUB
8.novembril kus esinejaks
Hedvig Hansoni trio.
Ilusat sügise algust ning suure-päraseid
kontserdielamusi !

16. september 2005

SAUE
HUVIKESKUS
korraldab
16 tunnise

KURSUSE
“Sissejuhatus
eetikasse”
teisipäeviti alates
11. oktoobrist algusega
kell 18.00
Saue Gümnaasiumis
Kursusetasu 320 krooni
Juhendaja mag.
Jaanus Noormägi
Teemad:
• eetika, moraal, kõlblus
• kultuur ja moraal
• väärtushinnangud ja
väärtused
• kõlbluse ja egoismi
paradoks – omakasu või
omakahju?
• kõlbeliste probleemide
lahendamise võimalused
Palume teatada soovist
osaleda hiljemalt
30. septembriks
e-mailil
sauehuvikeskus@hot.ee
või
telefonil 6 595 009
Sirje Luberg
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KUNSTINÄITUS
RAAMATUKOGUS

SAUE
PEREKOOL
alustab oma uut hooaega

GORDONI PEREKOOLI
kursusega
Kursus hakkab toimuma kolmapäeviti
kella 18.00 – 21.00.
Esimene kokkusaamine 5. oktoobril
Saue Lasteaia „Midrimaa“ salongis.
Kokku on loenguid 10-l kolmapäeva
õhtul.
Kursus on osalustasuga, 600EEK
inimese kohta.
Kui tunned huvi ja soovid osaleda
Gordoni Perekooli kursustel, anna
palun teada kuni 26. septembrini emailil heli@saue.ee või
Tel: 679 0174, Heli Joon
NB! Kohti on piiratud arv

MADE BALBAT
on Sauel elav graafik ja
raamatukujundaja.
Käesoleval näitusel on eksponeeritud
kuivnõela tehnikas teostatud graafilised
lehed. Tegemist pole tervikliku, otsast
lõpuni kavandatud sarjaga, pigem on tegu
hulga iseseisvate töödega. Ometi saab
neid pilte ühise nimetaja alla viia – kõik
nad on figuraalsed, tegelasteks enamasti
muusikud, muusad, näitlejad, artistid.
Muusiku kuju sümboliseerib siin loojat
üldisemalt, Muusa aga loominguks
vajalikku impulssi, olgu selleks siis igatsus
armastuse või täiuse järele.
Tööd on tugevalt romantilise, kohati
pisut nostalgilise alatooniga. Fantaasia
seguneb realistliku joonistusega, piltide
tegelased elavad otsekui väljaspool meie
igapäevast aega ja ruumi. Tööde keskmes
on inimene, inimestevahelised suhted,
unistused, kired. Teatri– ja muusikamaailm annab nende meeleolude
kajastamiseks häid võimalusi.
Paralleelselt vabagraafikaga on Made
Balbat tegelenud raamatukujundusega.

Enamasti on ta kujundanud
ilukirjanduslikke teoseid kirjastusele
”Eesti Raamat”, samuti teinud kaastööd
lasteajakirjale ”Täheke”. Kunstniku
kujundatud on mitmed raamatusarjad,
nagu näiteks ”Põhjamaade romaan” ja
”Nüüdisromaan”.
Käesolev näitus on sellepoolest
eriline, et annab võimaluse eksponeerida nii Made Balbati vabagraafikat kui ka raamatukujundusi.

• Perekool on vanemate
suhtlemistreening, mis õpetab
vanemale oskusi lähendama või
taastama sidet oma lapsega ning
lahendama peretülisid võitja-võitja
meetodil
• Perekool rõhutab karistuse
negatiivseid tagajärgi ja
ebaefektiivsust ning annab sellele
toimivad alternatiivid.
Perekoolis õpitakse praktilise
harjutamise, rollimängude, kogemuse
analüüsi, lühiloengute ja
professionaalselt juhitud rühmatööde
ning arutelude abil.
Perekool toimub kuni 15 osalejaga
grupis, et oleks tagatud kogemuste
mitmekesisus, kuid samas ka piisav
tähelepanu igale osalejale.
Süsteemselt on välja arendatud
koolitusmaterjalid lapsevanemale,
mis tagavad koolituse ühtlaselt kõrge
kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse
lapsevanemale.

Loe veel juurde kodulehelt
www.sinamina.ee
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SAUE ON EESTIMAA
12. septembril oli
Saue linnal külas
PÕHJA
POLITSEIPREFEKTUURI
PREFEKT
RAIVO KÜÜT
Peeter Eelsaare
Jutuajamise alguse võttis prefekt enda
hooleks.
Raivo Küüt ütles, et sõitis enne
linnavalitsusse tulemist Sauel ringi. Vaikne.
Rahulik. Korras. Silma hakkasid kaks ilma
kiivrita mopeedijuhti – aga nemad ei
kahjusta ju kedagi peale iseenda.
Aastas korra käib prefekt kõik regiooni
omavalitsused läbi. Et ei jääks Tallinna
keskseks ja saada tagasisidet. Vastastikku
vesteldes saab olukorrast parema pildi.
Kaheksa kuu statistiliste näitajate alusel on
pilt Sauel küllaltki hea. Registreeritud 42
kuritegu eelmise aasta 49 vastu. Neist 69%
on vargused. Siis isikuvastased kuriteod.
Need on politsei statistikasse tulnud
kriminaalseadustiku muutuste tõttu – varem
läksid need inimesed otse kohtusse. Raskeid
kuritegusid pole Sauel fikseeritud. Joobes
autojuhtimist on vaid kaks.
“Koostöös politseiga panime kinni ühe
viinamüügipoe”, jätkab Saue
poolt juttu Rafael Amos, “see oli
küll kole urgas. Praegu on
probleem – Keskuse parki
kogunevad hommikuti õllejoojad, sumisevad, toimetavad
oma ihuvajadusi. Selliseid
inimesi pole Sauel palju, vaid
kümmekond, kuid sauelasi see
häirib”.
Seal peaks patrull rohkem
silma peal hoidma, lepitakse
kokku. Öise alkoholimüügi keeld
on Sauel juba linnaõiguste
saamise ajast. Probleemne maja
on üks raudteeäärne vana hoone,
mis enne kuulus Eesti Raudteele
ja erastati. Nüüd ootavad sealsed
elanikud, kuni katus kaela langeb
– ehk annab linn korteri.

Narkoprobleem. Väliselt tundub kõik
korras olevat – sütlad ei vedele, kool on
puhas. Aga narkootikumide kasutamine on
salakaval asi. Tihti toimub see kinniste uste
taga ja väljapoole ei jõuagi. Statistiliselt on
kaheksa kuu jooksul Sauel fikseeritud üks
juhtum.
Saue on väike linn, info liigub kiiresti, silm
haarab nagu kõike. Tugev on Sauel ka
Naabrivalve. Pidevalt patrullib Falck.
Edasi arutati alkoholi kättesaadavust
noortele, suitsetamist, (tubakaseadust
rikutud 10 korda). Sauelasi häirib
mootorrataste öine kihutamine – tekitavad
suurt lärmi. Liiklusõnnetusi on olnud ainult
kuus, kaks kannatanut. Eestimaa olusid
arvestades väike arv. Liiklusjärelvega tundub
asi korras olevat, kontroll paistab olevat
pidev.
Politseis on praegu suurim probleem
väljaõppinud inimeste lahkumine. Just sellel
tasandil, kus otseselt tänaval tegutsetakse. Ka
Sauel on üks konstaabli koht vakantne.
Peamine põhjus palk. Teine – materiaalne
varustatus, kuid kütuse tõttu ei jää ükski
väljasõit tegemata. Saue konstaabel
Toonverk edutati, nüüd töötab Tallinnas.
Kiidetakse konstaablijaoskonna juhatajat
Mart Merikülli.
Üldpilt pole paha, kuid alati võiks ja saaks
parem olla. Külaliskurjategijaid Sauel ka

ilmselt pole. Kui ka tuleb võõrast rahvast –
teevad oma töö ära ja lähevad tagasi.
Natuke tulevikust. Turvakaamerad Sauel.
Põhimõtteliselt on see võimalik, arvas Raivo
Küüt.
Sauel on peaaegu kogu vaba maa
kasutusel, reformimata riigimaa ei sobi
elamuehituseks. Kuid ümbruskond tuleb
ehitatavate hoonetega jõuliselt peale. Mis
saab kümne aasta pärast, on siiski raske
ennustada.
Praegune politsei asukoht Sauel vajab
läbimõtlemist – politsele liiga suur. Ehk on
hoonele teisi rakendusi?
Oli problem, et peale liitmist/
reorganiseerimist koondub kõik Tallinna –
suur linn, suured probleemid. Et valdadestväikelinnadest kaob politsei sootuks.
Õnneks nii pole, kuid kui riik eraldab
riigikaitsele ikka rohkem ja rohkem, ei tohi
ära unustada ka sisejulgeolekut.
Põhja Politseiprefektuuris on hetkel 150
vakantset kohta.
Minu lõpuküsimusele – kas kõrge
ametimehe visiit on seotud ka sellega, et Saue
on kuulutatud Eestimaa turvalisemaks
linnaks, vastas Raivo Küüt: “Kõik tulevad
sinna, kus on turvaline olla. Aga käik Sauele
on plaaniline ja ära lähen siit tundega, et
koostöö saab ka edaspidi olema
konstruktiivne”.
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TURVALISEM LINN !
Harjumaa
Päästeteenistuse
ametnikud kohtusid
Saue linnajuhtidega

tehnilis-tehnoloogilised probleemid, on üks

7. septembril tuli Saue linnavalitsusse
esinduslik
grupp
Har jumaa
Päästeteenistuse ametnikke: direktor
RAIK SAART, Saue linna kurieerivkontrolliv tuleohutuse järelvalve
inspektor DMITRI MAIKIN, arengu ja
avalike suhete büroo lastekaitse
spetsialist DAGI DORBEK, Keila
keskkomando pealik RAIMU VAHER
ja Päästeteenistuse pressiesindaja
KIRILL TEITER.
Peeter Eelsaare
Külaliste sõnul annavad sellsed vahetud
kohtumised linnade-valdade juhtidega
kasulikku informatsiooni mõlemale poolele.
Raik Saar t: Süda muretseb meie
inimeste ettevalmistatuse osas – kuidas
hädaolukorras ikkagi toime tulla.
Loodetakse liiga jõustruktuuride peale.
Maailmas on tendents – inimene peab
oskama iseendaga toime tulla.
1.jaanuarist on ühendatud Tallinna ja
Harjumaa Päästeteenistused, ühise nimega
Harjumaa Päästeteenistus ja kuulub Riigi
Päästeameti alla. Sellega seoses läks välja
palju resursse – nii inimesi kui raha.
Ootamas on uus reorganiseerimine – 1.
märtsist 2006 kanname nime PÕHJA
PÄÄSTERINGKOND.
Ero Liivik: kas reorganiseerimine on
läinud õiges suunas?
Raik Saart: Olen vana kooli inimene, kes
arvab, et kui midagi tehakse, siis selleks, et
paremini kasutada olemasolevat. Kui
eesmärk on juhtimismuutused, siis ei tea.
Loodan, et kui juhtimisega saadakse soovitu
kätte, siis hakkavad ka teised asjad liikuma.
Saime juurde kaks masinat, Keila pole veel
midagi saanud, seal vajab tehniline baas
parandamist Nüüd tulevad teile vajadusel
appi nii Keila kui Nõmme komandod.
Loodame, et lahendatakse tuletõrjujate
palgaprobleem. Materiaalne varustus korda,
väljaõpe peab saama motiveerituks.
Järelvalveinspektor Maikiniga lepitakse
kokku, et ta teeb ülevaate Saue olukorrast
ja saadab linnale. Eraldi lasteasutuste kohta.
Kontrolliti Tallinna 50 kooli ja kõrvale jättes

häda – kõik koguvad igasugust vana koli:
katkiseid pinke,stende pakkide viisi
raamatuid, laudu, toole...
Dagi Dorbek räägib esimese klassi
lastele suunatud NUBLU projektist. Seal
väljajagamisele kuuluv on Saue lastel käes.
Raik Saart ütleb, et ennetustöö tuleb viia
süsteemseks – nagu Euroopas:
vanusegruppide kaupa, mitte tihti, aga
põhjalikult. On seda ise Saksamaal näinud.
Järgmisel aastal antakse neile üle Kose
Päästekompanii hästiremonditud kasarmud,
seal saab luua koolituskeskuse.
Keila komandoga on kõik hästi – aastaid
tehtud töö on tulemuslik. Linnavalitsuse ja
Keile päästjate koostööd on Saue linn ka
rahaliselt toetanud.
Arutatakse koostöölepingu sõlmimist
(nagu on tehtud Tallinnas), selle kaudu
suurendada rahalise, kuid see-eest kindla,
komplekse teenuse osa. Tallinnas on
kolmandik väljasõite Linna huvides – alates
kajakapoja päästmisest (Kirill Teiteri väljend)
kuni kriisiolukordade lahendamiseni.
Päästeteenistus on teinud analüüsi ja välja
töötanud võimalikud tegevus plaanid.
Tahavad üles panna sireenid, et kui midagi
juhtub, inimestele märku anda – kuulake
raadiot, vaadake televiisorit – saate teda, mis
teil teha tuleb.
Sauel küll vist selliseid ohtlikke
ettevõtteid pole. Aga kui vajalikuks peate,
meil on tehnika olemas, lisab Raik Saart.
Rafael Amos: „Kui on olemas lepingu
projekt – Päästeteenistus ei tegele ainult tule
tõrjumise ja inimeste päästmisega, vaid ka
inimese olmemuredega - siis saame
volikogus arutada.“
Lepitakse ka kokku, et Saue linna lehes

ilmuvad artiklid, mis aitavad selgitada, mida
inimene peaks ise teadma – andurid,
käsivahendid jne. Koos peame leidma ka
vabatahtlikke, kes oleksid valmis tegutsema.
Harjumaa Päästeteenistusel on Harju
Päästereserv, valvavad Aegnat – inimesed
teevad oma vabast tahtest, rahata. Sauel on
tugev Kaitseliit, seal võib huvitatud inimesi
leiduda.
Kohtumise lõpus ütleb Raik Saart, et
nemad soovivad koostööd, kohalike elanike
tuge.
„Mida aeg edasi, seda suuremad on riskid
– ka Saue kõrval on raudtee ja suur liiklusmagistraal. Soomes on näiteks iga liigutatud
naftatonni eest kindel maks, mis läheb kahes
suunas – Päästevõimekuse tõstmine ja
tagajärgede likvideerimine. Näiteks Paldiskis
hakkab lähiajal palju toimuma. Juba
toimubki. Kui Sauelt läbimineva rongi või
rekkaga midagi juhtub? Kõik need riskid on
igapäevaselt olemas.
Tallinn valmistab ette „Ohtlike ainete veo
eeskirju Tallinna tänavatel“, mis on
tervitatav.
Erinevalt
paljudest
teistest
riigistruktuuridest tahame meie just kuulata
kohalikku arvamust, leida koostöö võimalusi
kohtadel. Me oleme Sauel tõesti kõige
paremate soovidega, meie koostöö on hea
olnud ja jätkame samas vaimus. Saue linnas
pole suuri probleeme ega suuri põlenguid/
õnnetusi olnud.“
Raik Saart: Saue on tõesti turvaline,
uurisin statistikat. Aga Saue on Tallinnale
lähedal, riskide kontsentratsioon on suur,
elanike kontsentratsioon suur, siin on olnud
tugev komando – meil on hea leida tegudes
ühine keel ja meel.
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TERE KOOL

SAUE GÜMNAASIUMIS ALUSTAS UUT
KOOLIAASTAT 920 ÕPILAST.
ESIMEST KORDA VÕTSID KOOLITEE
JALGE ALLA 45 SÄRASILMA.
Alates sellest õppeaastast alustavad 8 Eesti kooli,
nende hulgas ka Saue Gümnaasium, USA firma
Oracle poolt välja töötatud ja toetatava
ülemaailmse õppeprogrammi Oracle Academy
raames andmebaaside disaini ja programmeerimise kursuse õpetamist kesk kooliõpilastele.
Peeter Eelsaare
Kursuse
eesmärgiks
on
anda
keskkooliõpilastele edasijõudnute tasemel
infotehnoloogiaalaseid teadmisi, samas
valmistada neid ette nende tulevaseks ameti
või kõrgkooli valikuks, õpetada neid siduma
IT - alaseid teadmisi reaalsete ärivajadustega.
Oracle´i poolt korraldatavas haridusprogrammis
osaleb üle maailma rohkem kui 400 kooli. Oracle Academy Baltimaade projektijuhi Margareta
Telliskivi sõnul oli Eesti ja kogu Kesk- ning IdaEuroo pa jaoks käesoleval aastal tegemist

Oracle’i poolt välja töötatud kursuste kogum, mis
hõlmab õpetaja- te koolitamist ja hiljem nende
abistamist õpetamise käigus. Programm koosneb
3 alaprogram - mist, millest Eestis käivitatud
andmebaaside disaini ja programmeerimise
kursus on teiste prog - rammide eelduseks.
Õpilastele annab programmi läbimine oskused
projektijuhtimisest, suhtlemisest, ettekannete
tege misest, andmebaasi koostamisest ja
ärivajaduste analüüsist. Iga kursuse lõpetanu saab
vastava- sisulise tunnistuse ning võimaluse
sooritada Oracle´i sertifitseerimiseksam. Kursuse
lõputööga, milleks on reaalsetele ärivajadustele
vastava andmebaasi disain, võistleb iga meeskond
teiste Oracle Academy programmis osalevate
meeskondadega tervest maailmast.
Kuigi programmi nimi on Oracle Academy, ei
piirne õpetatavad teadmised ainult Oracle´i
tehnoloogiaga, vaid õpilastele antakse ülevaade
andmebaasidest ja nende koostamisest laiemalt.
Ülaltoodudu hankisin üldlevitatud
pressiteatest. Vahetute muljete ja
sauelastele olulise informatsiooni
saamiseks pöördusin õpetaja
Kaido Tälli poole.

HARJUMAAL alustas oma kooliteed
tänavu üle 1200 lapse, samapalju kui
varasematel aastatel. Neist 1 023
kõnelevad eesti keelt ja 185 vene keelt.
Kokku alustas Harjumaal uut
õppeaastat üle 15 500 õpilase.
Uue õppeaasta alguseks on Harjumaa juurde
saanud kaks uut haridusasutust – Laagri
Põhikooli ja Rannamõisa lasteaia. Oru Põhikooli
juures valmis kauaoodatud uus võimla, täielikult
renoveeri takse Kiili Gümnaasium, uue staadioni
sai Saue Gümnaasium.
Sel aastal polnud Harjumaal põhjust sulgeda
ühtegi kooli, kooliaasta avaaktus toimus 60
Harjumaa koolis.
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esmakordse ettevõtmisega. “Eesti koolid suutsid
põhjendatud taotluste õigeaegse esitamisega
saada endale tervelt 8 Kesk- ja Ida-Euroopale
eraldatud 30 pilootprojekti kohast, seejuures
esitasid eriti häid taotlusi väikelinnade ja asulate
koolid,” märkis Telliskivi.
Programmis osalejateks valiti tänavu Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakool (õpetaja Väino
Liimann), Saue Gümnaasium (õpetaja Kaido
Tälli), Keila Gümnaasium (õpetaja Enely Prei),
Tõrva Gümnaasium (õpetaja Valdeko Kalamees),
Võru Kesklinna Gümnaa- sium (õpetaja Piret
Viil) ja Räpina Ühisgümnaasium (õpetaja Jaanek
Liiskmaa). Lisaks osalevad veel kaks hetkel
täpsustamisel olevat kooli Tartust.
Kooliõpilastele mõeldud haridusprogrammi
käivitamise eelduseks oli Telliskivi sõnul õpetajate
koolitamine, mistõttu sel kevadel
valiti konkursi korras välja kaheksa
õpetajat kaheksast koolist.
Kvalifitseerunud õpetajad läbisid
Oracle Academy õpetajate kursused
USA-s Los Angelese ülikooli
(UCLA) juures ja sellele eelneva
internetil
baseeruva
kaug
õppekursuse. Kuigi tavaliselt tuleb
programmis osalevatel koolidel
tasuda ise osavõtumaks ja reisikulud,
tasus kõikide Eesti koolide eest nii
reisi kui ka osavõtu Oracle Eesti.
Programm Oracle Academy on

Teie California - käigu muljed?
Eeskätt jättis mulje UCLA piirkond
ja sealsed suurepärased võimalused
õppimiseks.
Oracle
poolt
korraldatud koolitus oli hästi
planeeritud, väga töine ja sisutihe.
Kuna koolitusel viibisid väga
erinevate riikide esindajad üle
maailma, olid suurepärased
võimalused kogemuste vahetamiseks ja kontaktide loomiseks.
Mis hakkab Saue Gümnaasiumis reaalselt
toimuma?
Saue Gümnaasiumis alustavad 18 õpilast
kümnendatest klassidest 180 tunnist Oracle
Academy
andmebaaside
disaini
ja
programmeerimise valikaine kursust. Õpe kestab
ühe õppeaasta. Kevadel on õpilastel võimalus
sooritada Oracle sertifitseerimiseksam. Kursus
toimub Oracle Academy internetis paiknevate
materjalide põhjal ja selleks spetsiaalselt loodud
keskkonnas, kus on võimalik käsitletavat materjali
praktiliste harjutustega kinnistada ja luua lõpuks
reaalselt firma ärivajadustele vastav, töötav
andmebaas.
Oracle on maailma suurim äritarkvarafirma
aastakäibega 11,8 miljardit USA dollarit.
Oracle omab esindust Eestis alates 1996. aastast.
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SAUE GÜMNAASIUM
VAJAB JUURDEEHITUST
Ero Liivik
linnapea
Saue Gümnaasiumi juurdeehitus on muutunud viimastel
aastatel kooli kiire arengu tõttu
hädava jalikuks. Juurdehituse
rajamine on sätestatud nii Saue
linna arengukavas, kui eriti
põhjalikult on meie kooli teemat
analüüsitud möödunud aastal
Harju maavalitsuse ja Harju
Omavalitsuste Liidu koostöös
valminud Harjumaa koolivõrgu
arengukavas (edaspidi HKA)
2004 – 2010 (kättesaadav
aadressil http://www.hol.ee/
files/KVAK_Saue_linn_%
252813_11_04%2529.pdf)
HKA
analüüsib:
Saue
Gümnaasiumis on 1 046
õpilaskohta, hoone ehituslikke,
samuti riikliku õppekava
täitmisest tulenevaid iseärasusi
arvestades, on koolihoone
koolitusvõimsus ca 785 õpilast.
Seega töötas kool 2003/2004.
õppeaastal ülekoormusega –
rakendatud on ca 120 % hoone
koolitusvõimsusest ehk kool
töötab suuure ülekoormusega.
HKA prognoosib, et I
kooliastme earühma (7 – 9
aastased) laste arv kasvab kuni
aastani 2010 154-lt 198-ni. Ehk
juurdekasv on kõige suurem just
algkooliealiste osas. Pealegi on
võimalik, et HKA koostajad ei
osanud ette näha sündivuse üha
jõudsamat kasvu meie linnas –
juba möödunud aastal sündis 60
last, sellel aastal võib number
arvatavasti tulla isegi mõnevõrra
kõrgem. Ühel ilusal päeval
lähevad need lapsed lasteaeda ja
mõne aasta pärast kooli. Kool
senisel kujul jääb veelgi
kitsamaks. Õpilaste arvu kasv
toob kaasa ka vajaduse
laiendada kooli sööklat. HKA
teeb üheselt ettepaneku kaaluda juurdeehituse rajamist.
Muuseas, HKA teeb ka teise

ettepaneku – rajada juurdeehitus
lasteaiale. Selle kohustu- se on
linnavalitsus 2005.aastal ka
täitnud.
Juurdeehitus on sätestatud
arengukavas.
Kooli juurdeehitus on Saue linna
arengukavas
sätestatud
kohustus, mille täitmiseks
vajalike lahenduste leidmine on
linnavalitsusele
pandud
kohustus. Juurdeehitusega
lahendatakse nii alg- kui
muusikakooli
vajadused,
laiendatakse kooli sööklat. Täna
on laste söömaskäimine kahjuks
üsna vaevaline. Juurdeehitus
toob leevendust ka Saue
huviringidele – rajatakse suur
saal, mida saavad kasutada linna
taidlejad, samuti pesu- ja
teenindusruumid kooli staadioni
kasutajatele. Ühesõnaga - Saue
linn vajab polüfunktsionaalset
hoonet, mis rahuldab paljud
linna ees seisvad vajadused ning
mille kasutajad saaksid üksteise
kõrval segamatult tegutseda.
Saue linnavalitsus on tegelenud
kooli juurdeehituse rajamise
ettevalmistamisega juba alates
2004.aasta suvest, valminud on
hoone
arhitektuuriline
eskiisprojekt. See näeb ette ca
3000 m2-se hoone ehitamise.
Hoone on projekteeritud
kehtivate seaduste nõuetest,
samuti kõigi kasutajate
vajadustest lähtuvalt. Oma
rahastustaotluse esitasime
2004.aastal maakondlikku
KOIT-kavasse (KOIT: Kohaliku füüsilise elukeskkonna
arendamise programm; Eesti
riigi kava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks). Kahjuks jäeti see
kõrvale. Valitsuse eelistused olid
näiteks
mitme
sadama
renoveerimine Viimsi vallas,
Tallinna tänavaehitus, osa raha
said siiski Nissi ja Maardu

koolid. Esitatud umbes 40-st
taotlusest oli rahuldatud osa
köömes... Teadaolevalt Euroo pa
Liit enam raha valdadelelinnadele hoonete ehitamiseks ei
eralda. Kooli ehitamise muret on
pidanud hiljuti lahendama ka
mitmed teised Harjumaa
omavalitsused. 1.septembril avas
uksed Laagri kool Saue vallas,
maksumusega ligi 33 miljonit
krooni. Ehituse finantseerimiseks moodustati osaühing,
võeti laenu, tagatiseks kooli
hoone. Vald rendib OÜ-lt kooli.
Rae vallas toimub Jüri

Gümnaasiumi rekonstrueerimine, maksumusega ca 70
miljonit krooni, millele lisandub
veel ujula maksumus. Rae vald
finantseerib ehitust omavahenditest, mis saadakse
eelkõige valla maade müügist.
Saue linnal ei ole kahjuks midagi
müüa, meil maad ei ole. Suurem
kooliehitus toimub ka Viimsi
vallas.
Ainuüksi laen ei lahenda
probleeme.
Üks võimalus juurdeehituse
rajamisel on võtta laenu. Kuid ka
see variant ei ole lõplikult

SAUE LINNAVALITSUS

kuulutab seoses tähtajalise töölepingu lõppemisega

välja avaliku konkursi
Saue lasteaia „Midrimaa“

juhataja
ametikoha täitmiseks

KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED
!
!
!
!
!
!
!
!
!

vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a määruses
„Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele
juhtimistöö kogemus
teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest
eesti keele oskus kõrgtasemel
ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel
koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus
arvuti (Word ja Excel) ja interneti kasutamise oskus
õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisvõime
vastutustunne, korrektsus ja täpsus

KANDIDAADIL ESITADA
!
!
!
!
!

kirjalik kandideerimisavaldus
elulookirjeldus
kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad
tõend juhtimiskoolituse läbimise kohta
oma visioon haridusasutuse töö korraldamisest ja arendamisest

LISAINFORMATSIOON
!
!

konkursi võitjaga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks
tööle asumise aeg 4. november

Dokumendid palume esitada hiljemalt 6. oktoobriks
SAUE LINNAVALITSUSELE aadressil
Tule tn. 7, 76505 Saue, Harjumaa.
Lisainfo telefonil 6 790 198, 6 790 177

10
rahuldav. Täna on Saue linnal
laenukoormus suurusega 21,7
miljonit krooni; laen on tekkinud
seoses gümnaasiumi (1999 –
2002, laenujääk 10,7 miljonit kr)
ja lasteaia juurdeehitustega
(2004/2005 11 miljonit kr).
Viimane osa laenust saab tagasi
makstud 2012.aastaks. Tänase
eelarve suuruse juures saame
juurde
laenata
veel
maksimaalselt 9 miljonit krooni,
aga ehituse prognoositavaks
hinnaks võib kujuneda (tänaste
ehitushindadega) 35 miljonit
krooni. Seega ei lahenda laen
meie vajadusi täielikult. Eesti
kinnisvaraturu areng on
näidanud, et ehitamine kallineb
üha ning mõne aasta pärast
võime rääkida veel suurematest
summadest. Tegelikult nägi ka
linna 2005. aasta eelarve ette
kooli juurdeehituseks 9,8
miljonit krooni, sellest 6 miljonit
laenuraha. 16.juunil toimu nud
istungil võttis volikogu vastu
negatiivse lisaeelarve. Selles
otsustati laenu mitte võtta,
kasuta da ülejäävast rahast 1,3
miljonit täiendavalt kooli
staadioni rekonstrueerimiseks.
Vastasel juhul poleks viimast

HARIDUS / UUDISED
saanud ettenähtud kvaliteediga
lõpule viia. Juurdeehituseks
eraldatud rahast oleks piisanud
vaid etapiviisiliselt (korruste
kaupa) ehitamiseks, sellel
puudus aga finantskomisjoni ja
linnavalitsuse arvates mõte kogu ehitus tuleb lahendada
tervikuna.
Millised alternatiivid veel üle
jäävad? Kõige lihtsam võimalus
on loomulikult jätta juurdeehitus
tegemata, mis oleks paraku aga
kergema vastupanu teed minek,
kuhjaks vaid probleemid
tulevikku. Volikogu finantskomisjoni ja linnavalitsuse
arvates võiks probleemi
lahendada investorite kapitali
kaasamisega.
Ka siin on mitu alternatiivi.
Näiteks on mitu omavalitsust
alustanud koostööd Riigi
Kinnisvara AS-ga (RKAS).
Põhimõtteliselt võiksime meiegi
koostööd alustada – paraku
peaksime RKAS-ile pantima
kogu koolikompleksi. Vaevalt
sellele ideele toetajaid leidub.
Volikogu selge enamus, samuti
finantskomisjon ning linnavalitsus jõudsid seisukohale, et
juurdeehituse rahastamine tuleb

SAUE HUVIKESKUSE RINGID ÕPILASTELE 2005/2006 õppeaastal
MUUSIKA plokkflööt juhendaja Reet
Jürgens tel 5223635
TANTS Showgrupp VIKERKAAR juhendaja E. Marika Kongo
E ja K 16.00 saal
Breaktants
juhendaja Deniss Iljin
P 16.00 saal
Line – tants
juhendaja Kaie Seger
P 18.00 saal
KUNST Keraamika juhendaja Reet
Vester
N 16.00 r. 407
Tekstiilimaal
juhendaja Monika Liiv N 16.00 käsitöökeskuses (Koondise 9)
Sotapota risuring juhendaja Made Kaares
E 16.00 r. 415
TEHNIKA Meisterdamine juhendaja Valmar Kaur
N 15.00 r. 120
Fotoring
juhendaja Lembit Michelson T 18.00 r. 205 (alates 18. okt.)
MÕTTEMÄNGUD
Rendþu juhendaja Ants
Soosõrv T 18.00 r. 205(alates oktoobrist)
Male juhendaja Valjo Rattasep
K 16.00 r. 205
Pikapäevaring õpetajad H. Floren ja L. Veskioja
E-R 12.00 r. 121
KEELED Soome keel juhendaja Rita Salme

16. september 2005

lahendada PPP (private public
partnership) põhimõttel peaksime kaasama investorite
raha. Lühidalt seisneb PPPpõhimõtte rakendamine selles, et
investori kasuks seatakse hoonestusõigus, investor omaltpoolt
ehitab kogu hoone valmis ning
annab selle Saue linnale rendile.
Hoonestusõiguse lõppedes
antakse hoone tasuta Saue linna
munitsipaalomandisse. Sisuliselt
siis seesama lahendus, mille on
valinud Saue vald. Linna
rahuldavate hanketingimuste
väljatööta mine käib.

Lõppjäreldus
Kooli juurdeehituse finantsanalüüs näitab, et suurem avalike
hoonete ehitusbuum Saue linnas
on pikemaks ajaks ammendunud.
Meie linna laenuvõime ega
eelarve kasv ei võimalda
suurejoonelist ehitamist. Lisan
siin ka eelarvemahu prognoosi
(selle aluseks on võetud
Rahandusministeeriumis
16.08.2005.a
avaldatud
majandusprognoos). Nimetatud
prognoosis planeeritakse majan duskasvu tempo stabiliseerumist
6,3%-ga

Aasta

Eelarve prognoositav maht

2006

67 000 000

2007
2008
2009

71 000 000
75 000 000
79 000 000

Lühidalt – tahaksin Saue inimesi üles kutsuda:
lugege kõikvõimalikke valimislubadusi hoolega.
Ärge uskuge seltskondi, kes lubavad linna raha eest
kümnete ja sadade miljonite eest ehitada kõiksugu
vahvaid ja vajalikke hooneid ning rajatisi.
Selleks ei jätku lihtsalt raha.

Esimene tutvustav tund 20. sept. 16.00
SPORT
Üldkehaline ettevalmistus algklassidele treener Enla Odamus
K 13.30
Keila Korvpalliklubi Saue rühm treener Olev Baar
tel 50 89 532
Tütarlaste korvpall treener Ann Lemnits
E, R 15.15-16.30 võimla
Saue Võrkpalliklubi treener Riina Simanson
alates 5. okt. K 18.00 võimla
Saue Jalgpalliklubi
treener Valdis Toomast tel. 50 50 194
Kergejõustikuklubi Tipp
treener Triin Maller tel. 51 23 644
Orienteerumisklubi Saue Tammed
treener EdithMadalik tel 50 82 973
Keila Swimclub Saue rühm
treener Timo Hallist tel 52 22 805
Hokiklubi THK-88
Harry Pajundi tel 52 71 169
Saue Tenniseklubi
treener Ülo Vatsk tel 50 64 161
Jõusaal
treener Risto Ojapõld tel 50 41 888
Saue Poksiklubi
treener Mihail Sternfeld tel 52 75 064
Karate
treener Rene Toome T N 18.00-19.00 võimla rõdu
Täpsem info Saue Huvikeskuses (koolis ruum 124)
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Turvaliselt tulevikku, SAUE!
AIDU OTS
Keila maanteelt Saue poole
suunduv kitsavõitu sõidutee
poolitab parkmetsa kaheks,
mõned pöörangud ning ongi
Saue linn. Sellel lühikesel teeosal
on vasakule suunduv tee ja
valgelt helendav suunatahvel,
kus peal tänavate nimed:
Sarapiku, Kiviloo, Maastiku,
Taimla. See tee viib Saue
linnaossa nimetusega Kiviloo
kvartal.
Esimesed elamuehituskrundid
eraldati siia 80ndate algul ja
esimestest asukatest on paikseks
jäänud vähesed. Meie pere sai krundi
esimese eralduse 1983.a. Kuid
krundil oli suur tamm, seepärast
taotlesin uut. 1984.aaastal saime kitsa
kiilukujulise krundi Maastiku
tänavale. Koostöös aktiivsemate
naabritega ehitasime omal kulul
ajutised sõiduteed, et majaehituseks
vaja liku materjali toovad autod
kruntideni pääseks. Juba hiljem,
1999.aastal algas tõsisem ühistöö
Maastiku tänava tee ja samas palju
kõneainet andnud spordiplatsi
ehitamise ning heakorrasta misega.
Täiesti uue elamukvartali väljaarendamiseks on teatavasti vaja
järgmisi kommunikatsioone: elekter,
vesi, kanalisatsioon, sideliin, vastavalt
võimalustele gaasitrass ja muidugi
tugeva alus põhjaga teedevõrgustik.
On aasta 2005. Kiviloo kvartalis on
olemas elekter, sideliin ja teedevõrk.
Elektriliinide osas on lähitulevikus
vaja korrastada kõrgepingeliinide
võrk. mis kõr valdaks ohtliku
olukorra Maastiku tänaval.
Tarbevoolu juhtmed tuleks vajadusel
viia maa alla. Kiviloo kvartali ühtsete
vee ja kanalistasiooniprojektide asjus
pole Kiviloo kvartali elanikel infot.
Kuid aasta 2012 ei ole enam kaugel,
selleks ajaks peaksid need
probleemid kõikides asustatud
punktides olema lahendatud. Seega
siis ka Sauel. Saue vee ja
kanalisatsioonivõrgustik kuulub
firmale Tallinna Vesi. Kiviloo kvartali
elanikud tahavad teada, milline
lahendus tuleb, kui kulukas saab
olema ühinemine. Meie juures on vee
ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel suureks raskuseks

maapinna ligidal asuv paekiht.
Kaevamistööd ettenähtud sügavuse
(1,8 meetrit) saavutami- seks võivad
tehnileselt osutuda väga keerukateks,
kulukateks ning loodust reostavateks.
Praegu saavad kõik Kiviloo kvartali
majad tarbevee isiklikest puurkaevudest, heitvete jaoks on iga maja
juurde ehitatud kogumiskaevud.
Kiviloo kvartalis puudub tsentraalne
küttesüsteem. Nii vedelkütuse kui
elektriga kütmine on väga kulukas ja
seepärast on meie huvi gaasitrassi
loomise vastu väga suur.
Gaasitrasside võrgu väljaarendamise
võimalused oleks otstarbekas üle
vaadata kogu Saue ulatuses.
Väljasõit Keila maanteele on eriti
tipptundidel keeruline ja jalakäijatele
ohtlik. Liiklus on tihe ja kiirused
suured. Seepärast tuleb see
liiklussõlm reguleerida kas
valgusfooride või muude kaasaegsete
lahenduste abil. Ka bussipeatuste
paiknemine ning ootepaviljonid
Sauel vajak sid lahendamist.
Kiviloo kvartalis on kiiruse piirang
25 km/h, selle ületajate
korralekutsumiseks on ehitatud
mõned nn lamavad politseinikud.
Meie arvates pole need vahendid
efktiivsed. Ka solvame me taoliste
vahendite kasutamisega distsiplineeritud liiklejaid. Väikest hulka
huligaane või siis
lihtsalt mittetaipavaid inimesi need
ebaefektiivsed vahendid ei pidurda.
Olukorra parandamiseks saaks leida
efektiivsemaid vahendeid. Näiteks
praktiseerida liiklejate õpetamist –
iseendast alustades, politsei
korraldatud kontrollid, infomaterjalid võimalikest ohtudest
teadetetul - padele, näitlikud
ohutusalased õppused ühisüritustel,
liiklusõnnetuste statistika kõikidele
kätte saadavas vormis jne.
Keila maanteelt Sauele kulgev
sõidutee vajaks laiendamist nii, et
tekiks juurde jalakäijate jaoks teeosa,
jaanituleplatsi piirkonnas peaks
olema parkimisvõimalus. Platsil olev
kiik vajab aastaringset hoolt.
Päikesekell on huvitav kunstiline element, kuid vajab lõplikku
viimistlemist. Miks ta on paigutatud
sellele kohale, jääb paljudele
arusaamatuks. Võiks luua tema
kohta legendi ja seda siis usutavalt
müüa. Jaanituleplats kui tervik peaks
olema meie suviste kontsertide,

teatrietenduste jne. toimumispaigaks,
seal toimuv korravalvurite regulaarse
kontrolli all.
Kiviloo kvartalist saavad jalakäijad
lühimat teedpidi minna Saue
linnakeskuse poole läbi park- metsa.
Nende maaliliste käikude laiendamist
– et oleks mugavam ja ohutum
liikuda - alustas Saue Lions klubi
koos Saue Naisteklubiga sellel
kevadel. Seda ühiskondlikku tööd
koos Saue linnavalitsusega on kasulik
ka tulevikus jätkata. Saue Lions klubi
ja Naisteklubi on avaldanud tulist
valmisolekut osa võtta ka terviseraja
rajamisest
parkmetsa.
Kui
Linnavalitsuses on projekt,
ehitusplaan ja hilisema hooldamise
kavad olemas, siis tuleks need
avalikustada. Minu arvates on Saue
linnavalitsus
spordirajatiste
ehitamisega on sisse saanud õige
hoo.
Palju aastaid tagasi tekkis meil idee
luua Saue linnas teadetetulpade võrk.
Inimesed saaksid infot kätte iga pave,
igal momendil. Lähim naaber, Saue
vald on selle küsimuse oma lihtsate
teadetetahvlitega juba ammu ära
korraldanud. Sauel logo on meeldiv,
värvid suurepärased.
Logo iseenesest juba inspireerib
kaasaegse teadetetulba disainimist ja
väljaarendamist. Miks mitte
korraldada konkurss!
Kiviloo kvartal vajaks ühte tulpa,
selle sobilik asukoht oleks
spordiplats või seal lähedal. Teine
võiks olla jaanituleplatsil, kolmas
linnavalitsuse läheduses ja neljas
kohas,
kaupluse
juures.
Teadetetulpade ülespanemine toob
kaasa nende korrashoidmise.
Muidugi ei alahinda ma ajalehe ja
interneti teel edastavat infot, needki
moodused peavad jätkuma ja
arenema.
Linnakeskuse temaatika on aastaid
olnud üks raskeim kõneaine.
Keskuse park on nüüd loodud ja
elanikud selle omaks võtnud. Sellest
võikski lähtuda linnakeskuse idee miks
mitte linnale kuuluva hoone
laiemaksvenitamise teel uue pargi
suunas. Ühtlasi kasvatada ka kõrgust
juurde. Keskuse aktiivsem kasutamine võiks olla lõuna suunas, seega
päikese ja avaruse poole.
Hoonekompleksi ehitamisel saaks

kasutada kaasaegseid materjale, mis
sobiksid ümberkaudsete majadega.
Nende fasaadid saavad ajapikku
nagunii uuendatud. Kui juurde
peaksid tulema veel uued korterelamud, saaks aegade jooksul välja
kujunema meeldiv arhitektuurikompleks. Nii saaks lahendada
enamuse praegu Saue linna ahistavatest probleemidest: kultuurikeskus, noortekeskus, vabaaja
veetmise võimalused, suvekohvik,
mis avatud pargi suunas, (väike)
pidulik restoran, kasvõi mõned
hotellitoad, pank ... Postkontor,
perearsti ja päevakeskus on juba oma
loogilises kohas. Veel heakorrastatud
parkimisplats sõiduautodele –
suurveokite liiklust peab piirama.
Politsei võiks jääda olemasolevale
pinnale.
Keskuse temaatika vajab aga tõsist
ja hästi läbikaalutud detailplaneeringut. Sauel on palju
kaasaegse mõtlemisega inimesi, keda
selle arutelu juurde kutsuda. Sellise
läbimõeldud komp leksi loomine
annaks linnaelanikele võimaluse
ajada asjad ära ühes kohas, nende
ajakulu oma toimetuste tegemiseks
oleks minimaalne. Inimesed saaksid
omavahel ka tihedamini suhelda.
Olen alati olnud arvamusel, et kui
midagi esmatähtsat teha, siis teha
seda pärast põhjalikku läbiarutamist
ja ettevalmistamist. Mitte midagi ei
tohi teha ainult tegemise ja raha
ärakulutamise pärast. Peab ette
nägema, millised on edasised
hooldus- ja korrashoidmiskulud, kas
kõigeks on olemas tahtmine ja
vahendid.
Saue suurim vara on inimene. Saue
linnavalitsus on kui suur ettevõte
oma ametnike ja 82 miljonilise
eelarvega, toodanguks tegevus
linnarahva heaolu tagamiseks. Hästi
saab seda teha vaid ühiselt, edukalt
funtsioneeriva kollektiivina. Hea
kollektiivi moodustumine on pikaaja
line protsess. Ja kui üks hästi
funktsioneeriv kollektiiv on
moodustunud, laseme tal eesmärgikindlalt tegutseda. Naudime täie
rinnaga turvalist ja heakorrastatud
Saue elukeskkonda, soovime, et see
jätkuks meie kõigi hüveks.
Turvaliselt tulevikku!
SEPTEMBER 2005
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Sõbrad Lätimaalt jälle Sauel
poole. Aga kahjuks on
valimisteeelses Saue linnas mõni
kodanik võtnud eesmärgiks
propagandat teha poripritsimise ja
ilkumise teel, kirja südamlik ja
meeldiv autor aga pole ilkumist
oma südamlike tänusõnade kallal
sugugi ära teeni nud.Ja nüüd kiri.
SÕPRADEST.

Juba mitu aastat käivad Saue ja
Lätimaa linna Vangazi inimesed
üksteisel külas. Saadakse
vastastikku kasulikke töökogemusi,
uusi sõpru ja mis peamine,
suurepäraseid ja armsaid mälestusi.
Nii alustab oma järjekordset kirja
Vangazi Linna Volikogu esimehe
asetäitja SANDRA ZVIRBULE,

kes sauelastele – kellele isiklikult,
kellele ajaleheartiklite kaudu –
peaks tuttav olema. On ta ju Saue
linnas igal aastal palju kordi külas
käinud. Toome selle kirja ära
kärbetega. Mitte sellepä - rast, et
midagi varjata. Kiri on sedavõrd
vahenditu, sedavõrd siiras, selles on
isiklikke südamlikke pöördumisi
Saue linnas tuntud ja teatud isikute

3. ja 4. septembril olin ma Sauel
külas grupi meie linna
pensionäridega. Need on erilised
inimesed – üksikud ja haiged,
invaliidid, inimesed, keda elu pole
hellitanud. Emotsioonid, mis neid
valdasid pärast eksursiooni teie
juurde, viisid mind otsusele
kirjutada see kiri Saue linna
ajalehele
Kui palju on vaja inimesele, et end
kasvõi hetkeks tunda õnnelikuna?
Selgub, et väga vähe.
Piisab ainsast südamlikust pilgust,
armsast sõnast, vaid hetk tunda, et
sinust keegi hoolib.
Tagasiteel autobussis anti käest
kätte kassipoegadega suveniiri,
mille Galina(Lilienthal Toim.) pere
oli toonud oma reisilt meie Inta (Inta
on suur kassisõber ja kink oli
täiendus tema pildikollektsioonile.
Toim.) jaoks. Sulle, Galina,
pühendasid meie pensionärid palju
sooje sõnu. „Maa tunnetab Galina
käte õnnistust ja vastab talle
muinasjutulise kaunidusega, millist
ma nägin tema aias,“ kirjutab meie
Ljudmilla. Galina - teie perekonna
külalislahkus ja südamlikkus olid
nagu head ravimid minu
reisikaaslaste südametele.

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
SAUE LINNA LADVA tn 1a DETAILPLANEERINGU
ESKIISLAHENDUSE AVALIK TUTVUSTAMINE
toimub 26.septembril 2005 kell 17.00
Linnavalitsuse III korruse saalis.
Detailplaneeringuga käsitletav 0.5 ha suurune ala

PLANEERITAKSE ÄRIMAAKS,
MILLELE ON ÕIGUS EHITADA BÜROO HOONE.

Armas Tiiu (Kuuskme. Toim.)!
Sinu Päevakeskusest ja selle
suurepärastest inimestest võin ma
öelda samamoodi, nagu kirjutas
minu armastatud poetess Aspazia
„see on Päikesenurgake, kus igaüks
võib leida meeldivat ja olla koos
sõpradega“. Mitmed pensionärid

juba küsisid sinu aadressi. Nad
tahavad sulle ise kirja kirjutada.
„Kas te nägite, kuidas Aino (Mänd.
Toim.) tantsib? Klass! Kaunitar!
Tarkpea! Kahju, et ta nii kaugel
elab,“ kirjutab meie Anna.
„Tiiu (Kuuskme. Toim.) – see on
midagi erilist! Päike, headus ja
arukus valitsevad selles inimeses“,
kirjutab Liivia
Aga sinu vastu, Rafael Amos, on
meil erilised tunded. Tsiteerin oma
reisikaaslaste sõnu sinu kohta:
„Ära räägi mulle midagi, lihtsalt
vaiki. Suurepärane, et sa ilmas
olemas oled“ (invaliid Viktor)
„Tahan, et ta oleks meie linna
esimees!. Aga milline normaalne
inimene ta meileannab?“ (Zenja)
„Selliselt on vähesed minusse
suhtunud. Ta rääkis minuga nagu
võrdsega. Miks minu poeg pole
selline? (Andrei)
Ütle, Ralf, mida on sinus /—/.
Sõidan koju ja mõtlen – sa oled
poliitik, sul on palju oma töid ja
tegemisi,
aga
mõlemad
puhkepäevad pühendasid sa meile.
(Ja nii on alati, kui me teil külas
oleme) /—/ näen, kuidas sa tunned
uhkust oma linna, tema inimeste ja
saavutuste üle. Olen Vangazi
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Saue Lions-klubi
aktiivne suvi

Linnavolikogu esimehe asetäitja ja
iga meie kohtumise ajal hindan sinu
tööd linna hüvanguks poliitiku
seisukohalt. Jälgin sinu suhtlemist
inimestega,/—/, ja tulen järeldusele,
et mul on veel palju sinult õppida.
Õppida selleks, et meie inimesed
hindaksid minu tegemisi
samamoodi.
Ma nägin, kuidas sa meie inimeste
eest hoolitsesid. See puudutas
nende hinge nii sügavalt,/—/.
Muide, kogu puhkuse ajal Sauel ja
reisi ajal koju ei vajanud meie
inimesed arstirohtu. Näis, et nemad
polnud üldse need inimesed, kellel
muidu on suured probleemid
tervisega. /—/
„/—/ Meist hooliti, meid koheldi
nii, et me tundsime end (Sauel)
vajalike ja mõjukatena“ rääkisid
meie inimesed.
Ralf, /—/. /—/. /—/. /—/ kui me
oleme Sauel antakse meile iga kord
märku, et oleme selle hoole
väärilised!
Ma saan nüüd aru, miks meid nii
Saue poole tõmbab. Me püüdleme
selleni, mida meil endal nii vähe on.
Sügava austuse ja armastusega Teie kõigi
vastu – Sandra Zvirbule Vangazi
5. september 2005.a.

Traditsiooniliselt
algab
septembris lionsliikumises
uus hooaeg. Alanud hooaeg on
Lions-klubil arvult juba
üheksas. Tagasivaates tuleb
kiita lionite suurt aktiivsust
möödunud suvel. Kuigi suvi
on harilikult
puhkuste
periood, toimusid kõigil
suvekuudel klubiüritused.
Järgnevalt põgus ülevaade
Urmas Paisnik
LC Saue
Üha suuremat populaarsust on
võitmas Lions suvepäevad , mis
seekord toimusid 15.-17.juulil
põhjarannikul, looduslikult
kaunis Käsmus. Üritus ise oli
juubelihõnguline, kuna tegemist
oli arvult kümnendate suvepäevadega . Huvitav on märkida, et ka esimesed Lions
suvepäevad toimusid samas
kohas. Saue lionid olid esimeste
kaunile Käsmu rannale
saabujate seas. Majutuseks oli
valida puhkemaja või telk .
Kuna reedel ametlik programm

puudus, pidi iga klubi ise õhtu
sisustama . Aktiivsemad klubid
olid tublisti kodutööd teinud,
huvitavaid tegevusi kavandanud. Näiteks LC Keila oli kohale
toonud liikuva sauna koos suure
välibasseiniga. LC Saku aga
püstitas suure telgi, kus klubi
ansambel musitseeeris kuni
hiliste öötundideni.
Laupäeval toimus suvepäevade
pidulik avamine . Pidulikult
nimetati ametisse uus Eesti
piirkonna kuberner ja talle anti
üle ametisümboolika .
Seejärel algas klubide vaheline
sportlik mööduvõtmine saapaheitmine, õuehokiturniir,
erinevad teatevõistlused. Uudse
spordi-alana kuberneride mitmevõistlus. Kes ei olnud aga
aktiivne spordihuviline , sel oli
võimalus külastada Käsmu
Meremuuseumi ja maitsta
suitsukala. Väga populaarne oli
ka Kuradisaar, kuhu pääses läbi
madala väina peaaegu kuiva
jalaga. Õhtu möödus “Kukerpillide” tantsuviiside saatel.
Kokku osales 36 Lions-klubi

rohkem kui 400 liikmega. See
moodustab kolmandiku kogu
liikmeskonnast.
Möödunud suve teine
meeldejääv üritus oli Eesti
Vabariigi taasiseseisvumisepäeva tähistamine, millest LC
Saue liikmed koos peredega
aktiivselt osa võtsid. Nimelt
toimus 20. augustil Kadriorus
Vabariigi Presidendi residentsi
roosiaias pidulik taasiseseisvumispäeva
kontsert.
Avakõne pidas Vabariigi President hr. Arnold Rüütel.
Kontserdil kõlas meestelaul
Teaduste Akadeemia Meeskoori
ja Inseneride Meeskoori esituses.
Tänu kaunile suveilmale oli
kohale tulnud rohkesti kuulajaid.
Peale kontserti oli kõigil
võimalus teha jalutuskäik
Presidendi residentsi roosiaias.
Meeldiv üllatus oli see, et ürituse lõppedes leidis Vabariigi
President hr. Arnold Rüütel
hetke aega suhelda Saue Lions–
klubi liikmetega ja jäädvustada end koos Lionitega ühisfotol.
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Saue linna Ladva tn 1A detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik tutvustamine toimub 26.
septemb ril 2005.a. kell 17.00 Linnavalitsuse III
korruse saalis.
Detailplaneeringuga käsitletav 0.5 ha suurune ala
planeeritakse ärimaaks, millele on õigus ehitada
büroo hoone.
Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
väljastas
ehitusload,
registreeris
kaubandustegevuse,
arutas
maaja
sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 30 istung toimus 31. augustil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 282.
2. Saue linnas, Sauepargi 1 A maa ostueesõigusega
erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 283.
3. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkus, Kasesalu tn 20 teenindusmaa
määramine, katastriüksuse moodustamine. Saue
Linnavalitsuse 23.11.2001 korralduse nr 286
kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 284.
4. Kesa- ja Nurmesalu tn soojustorustike vahetuseks
ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 285.
5. Ale- ja Pärnasalu tn soojustorustike vahetuseks
ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 286.
6. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi
detailplaneeringu algatamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
7. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris on registreeritud Saue
Mööbliait OÜ, asukohaga Pärnasalu 34 ja FIE Külli
Kuldmäe, hambatehnilised protseduurid, asukohaga
Kütise 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 287.

8. Sünnitoetuse maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 288.
9.-10. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldused nr 289, 290
11. Erandkorras sõidusoodustuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 291.
12. Info
12.1 Margit Ots tutvustas kodanik Irina Hatina avaldust
lapse paigutamiseks Saue lasteaeda Midrimaa.
Linnavalitsus otsustas taotluse rahuldada.
12.2 Vello Toomik - kuna on lõpukorral Saue
Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimistööd, tuleks
mõelda uuendatud staadioni haldamiskuludele, kinnitada
tuleks kasutuskord ja rendihinnad.
Otsustati võtta see linnavalitsuse töökorda.
12.3 Vello Toomik andis ülevaate jäätmeveo ainuõiguse
andmise avaliku konkurssi korraldamisest,
pakkumisdokumendid on välja võtnud neli firmat.
Otsustati linnapea käskkirjaga kinnitada jäätmeveo
ainuõiguse andmise avaliku konkursi läbiviimiseks
komisjon.
12.4 Heli Joon – andis ülevaate laste linnalaagrist ja
tänas linnavalitsust abi ja toetuse eest.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.
Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, arutas
sotsiaalküsimusi, väljastas ehitus- ja kasutusload,
kinnitas
hinnapakkumise,
registreeris
kaubandustegevuse, otsustas raha eraldamised.
Linnavalitsuse 31. istung toimus 07. septembril 2005 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 292.
2.Kungla -Väljaotsa maaüksuse veevarustusele
ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 293.
3. Väljaotsa maaüksuse elektrivõrguga liitumisele
ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 294.

TEADE
PAUGUTAMINE SAUE LINNAS
Käesoleval ajal toimub trasside rajamine Uus-Aru tänavale ja Kungla- ning
Väljaotsa maaüksustele. Nendes piirkondades on vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks vajalik lõhketööde tegemine.
Tööd teostavad OÜ Lõhketööd spetsialistid kooskõlas kõigi ohutusnõuetega.
Orjenteeruv lõhkamistööde algus on 16 septembril.
Palume linnarahva mõistvat suhtumist, sest parem paar kõva pauku,
kui nädalate kaupa pidevat täristamist suurte piikvasaratega.
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12. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris registreeriti Tiiu Kuldmäe
Labor, Kütise 4, hambatehnilised protseduurid.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 300.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Koondise tn 26 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek”
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
14. Raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 39 317. 60 krooni spordiväljakule
inventari ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 301.
15. Peretoetuste ja toitjakaotuspensioni maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 302.
16. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 303.
17. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 304.
18. Avaliku konkursi väljakuulutamine Saue lasteaed
„Midrimaa” juhataja ametikohale.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 305.
19. INFO
KÕIK LINNAVALITSUSE MÄÄRUSED JA
KORRALDUSED ON AVALIKUSTATUD
LINNAKANTSELEIS.

ÕNNITLEME

‚

4. Kungla -Väljaotsa maaüksuse
kanalisatsioonitorustikele ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 295.
5.Nurmesalu tn 9 spordiväljakule kasutusloa
andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 296.
6. Kivipõllu 12 A kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 297.
7. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi
detailplaneeringu algatamine (II lugemine).
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
8. Saue linna asutuste poolt osutatavate teenuste
hindade kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
10.Ühingutele raha eraldamine
Otsustati eraldada toetust:
* Saue Haridusseltsile VITALIS 20 000,00 krooni Saue
Gümnaasiumi ja Helsingi Alppila Yläaste
keskkonnalaagri läbiviimiseks.
* MTÜ-le teater Max Moda 1500,00 krooni Sergei
Lebedevi osavõtukulude katteks rahvusvahelisest
moeteatrite festivalist Hispaanias.
* AIESEC Eestile 1000,00 krooni Liisi Otsa
osavõtukulude
katteks
rahvusvahelisest
juhtimiskonverentsist Indias.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 298.
11. Spordiühingutele raha eraldamine
Otsustati eraldada toetust:
* Saue Jalgpalliklubile 19 800,00 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Korvpalliklubile Saue 2100,00 krooni laste ja noorte
treeninggruppide
tööks
III
kvartalis.
* Saue Tenniseklubile 7950,00 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 2100,00 krooni laste
ja noorte treeninggruppide tööks III kvartalis.
* Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile toetust
4650,00 krooni Saue laste treeninggruppide tööks III
kvartalis.
* SC Realile toetust 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* ESS Kalev Ujumiskoolile 300,00 krooni 2 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* Viimsi Sulgpalliklubile 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* Spordiklubile Condor 300,00 krooni 2 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* Eesti Autospordi Liidule 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* Nõmme Spordiklubile 1200,00 krooni 8 Saue noore
treeningkulude katteks III kvartalis.
* Saue Poksiklubile
3600,00 krooni noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 299.

‚‚‚
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Eesti Meistrivõistlused la
Parim klubi oli Tartu Ülikooli
Akadeemiline SK, treener
Peep Päll.
Meeste absoluutarvestuses olid 3 paremat:
1.Kaido Leesmann
(Tall.Politsei SS, treener
Fred Antson)225kg.; 132,71
wilks’i punkti
2.Aivo Nurmine (TÜA
SK)202,5kg.; 130,49 wilks’i
punkti
3.Margus Silbaum
(Tall.Politsei SS)210kg.;
130,2 wilks’i punkti
Margus Silbaum uuendas
Eesti rekordit kehakaalus
kuni 100kg.

10 septembril peeti Sauel
12. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
lamades surumises.
Kokku käis päeva jooksul tõstepõrandal 80 sportlast.
Noorte klassis olid absoluutarvestuses 3 paremat:
1.Andrei Koplik (SK sPORTKUNDA,
treener Kaido Vahesalu) 120kg.
100,46 wilks’i punkti
2.Raigo Kuusnõmm
(SK Jõumees)127,5kg. 97,73
wilks’i punkti
3.Alo Kauber (SK Jõumees) 110kg,
97,70 wilks’i punkti
Parim klubi oli Saaremaa SK Jõumees,
treener Jaan Salu
Juunioride klassis olid absoluutarvestuses 3 paremat:
1.Taavi Pehme (TÜA SK, treener Peep
Päll)195kg., 120,45 wilks’i punkti
2.Erik Burlaku (K-Järve MuskelSport)195kg., 117,76 wilks’i punkti
3.Mario Sild (K-Järve MuskelSport)190kg., 114,53 wilks’i punkti
Parim klubi oli Kohtla-Järve SK
Muskel–Sport, treener Kunnar
Remmelgas.

NAISTE absoluutarvestuses olid
3 paremat:
1.Lilian Matonina (Tall. Politsei SS,
treener Tarmo Mitt)122,5kg.
103,17 wilksi
2.Inna Terasmaa (TÜA SK)95kg.
102,59 wilksi
3.Mai–Roos Silla (Saaremaa SK
Jõumees) 72,5 kg. 82,22 wilksi

Parim klubi meeste seas oli Tartu
Ülikooli Akadeemiline SK, treener
Peep Päll.

Lilian Matonina püstitas ka uue
Eesti naiste absoluutrekordi
122,5 kiloga.

Võistlusi kommenteeris Lembitu
Kuuse talle omase asjatundlikkuse ja
hea huumoriga, mis omakorda aitas

Võib öelda, et võistlus oli igas klassis
pingeline kuni lõpuni. Viimased katsed
otsustasid, kes tuleb Eesti meistriks.
See kõik tegi võistluse atraktiivseks ja
oli tõesti millele kaasa elada.

17

16. september 2005

SPORT
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pealtvaatajatel võistlustel toimuvast
paremini aru saada.
Võistlused lõpetas Saue linnapea
hr.Ero Liivik sõnadega, mis andsid
lootust järgmine aasta uuesti kohtuda
Sauel.

Eesti Jõutõsteliit tänab kõiki toetajaid,
tänu kellele sai korralik võitlus peetud.
Esimest korda Eesti meistrivõistluste
ajaloos olid kõikide klasside absoluutarvestuse parematele ka rahalised
auhinnad.

Ka Sauel elab
AUTOSPORTLANE
Vahepeal on taas sõidetud 2 etappi Eesti meistrivõistlustel autode ringrajasõidus. Noorteklassis
saavutas
14-aastane
sauelane
Mihkel
Selbergmõlemil etapil teise koha. Seitsmenda etapi
võitis Mihkli ees Valdur Komp ja kolmas oli Mikk
Maaten, kaheksandal etapil vahetasid nad kohad, võitis
Maaten ja kolmas oli Komp. Kui sõita jääb veel kaks
etappi, juhib Maaten Selbergi ja Komp´i ees. Eesti
noortemeistriks saab Mihkel tulla ainult Maateni
totaalse ebaõnne korral, sõiduga teda võita enam ei
ole võimalik.
Samas aga ei saa Mihkel mitte mingil juhul langeda
allapoole kolmandat kohta.

TÄNAME: Saue linnavalitsust,
Robocop, Realsport, Energy Club, PR
Firmareklaam, Amazon.ee, Liiwi
Heliis, Wilde Pub, Sulemees, Hansamarks ja kõiki neid kes olid nõu ja
jõuga abiks.
Eesti Jõutõste Liit
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Alati head hinnad!

KIIRSOLAARIUM
PARIM PÄEVITUS
LÜHIMA AJAGA
Pärnasalu 11, Saue
(Arco Transport’i maja)
E-R
L

10-18
10-14

Teistel aegadel
eelneval kokkuleppel.
Tel: 67 09 547
50 19 525

Standardile
mittevastav 600l

JÄÄTMEKONTEINER
ERITI SOODSA
HINNAGA
otse tehasest.
Hinnad alates
1300 krooni.
AS Rotosplast
Tule tn.17
76505, Saue

Otsime

KODUABILIST
Kontakt
56 456 08
6 596 188

PUITBRIKETT
kõrge
kõrge kütteväärtusega,
kütteväärtusega,
pakitud
pakitud
Hind
Hind al.
al. 1250
1250 kr/tonn.
kr/tonn.
Tln
Tln transport
transport tasuta!
tasuta!
INFO
INFO 566
566 55
55 445
445

Toomas Valdmanni
Ehitused pakub tööd

AEROOBIKA

KEEVITAJALE
LUKKSEPALE
MEISTRILE,
AUTOJUHILE

Septembris avatav
ilusalong Sauel vajab
KOSMEETIKUT
KÜÜNETEHNIKUT
ADMINISTRAATORIT

esmaspäev ja kolmapäev
19.00–20.00
Treener: Signe Vent

(KAMAZ).
Töötasu kokkuleppel.
Informatsioon tel: 659 6547
51 31 606 või Pärnasalu 31

Palume CV koos
sooviavaldusega saata
e-postiga: ele@netvision.ee

Info tel: 6 596 037
51 936 745
Signe Vent

Saue Gümnaasiumis
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HOTELL
HOTELL
RESTORAN
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
KONVERENTSIKESKUS
SAUN
SAUN MULLIVANNIGA
MULLIVANNIGA
KÄMPINGUD
KÄMPINGUD
KARAVANIPARKLA
KARAVANIPARKLA
MASSAAZ
MASSAAZ
SOLAARIUM
SOLAARIUM

HOTELL PEOLEO
on
on hoogsalt
hoogsalt laienemas
laienemas ja
ja
seoses
seoses sellega
sellega otsib
otsib lisa
lisa tööjõudu
tööjõudu
alljärgnevatele
alljärgnevatele ametikohtadele
ametikohtadele

··
··

vastuvõtuadministraator
vastuvõtuadministraator
kokk
kokk

Cv palun
palun saata
saata e-mailile:
e-mailile: kairi@peoleo.ee
kairi@peoleo.ee või
või
Cv
aadressile: Pärnu
Pärnu mnt
mnt 555,
555, 76401
76401 Harjumaa
Harjumaa
aadressile:

Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

Lisainformatsioon:
e-maili või
telefoni teel: 650 3971

Endiste Harju EPT
Remondi Tehnoloo
gia
ehnoloogia
Büroo

TÖÖTAJATE KOKKUSAAMINE
toimub 29. septembril k.a.
algusega 18.00 Sauel
Caroline kohvikus
Ridva 15

Ele Ilu Stuudio
Solaarium
Kõrvarõngaaugud
Kosmeetik

Maniküür, pediküür
Depilatsioon
Küünetehnik

AVAME SEPTEMBRI LÕPUS
Tel: 53 489 016, 7 111 634
Arco Transi hoone, 1. korrus

AEROOBIKA!
Saue Gümnaasiumis
VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL
TATSIOON T
bür
üroo
vahel
toimub
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!

Teisipäeviti ja neljapäeviti
Kell 20.00- 21.00

Samas oodatakse
MARJAKORJAJAID

Treener Anu Riit
Info tel 6709740
GSM 5094796

Tel.:6596-047
Mob:56-484-951
mail:toomas.kriisa@mail.ee

WORKPOWER SYSTEMS OÜ
KINNISVARAHOOLDUS

COFFEE CAROLINE
• 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

• Astelpaju marju •
• Astelpaju mahlaekstrakti •
• Astelpaju õli •

Esimene tund oli
6.septembril

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

SAUE KAUBANDUSKESKUSES RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L
12.00- 22.00

Astelpaju talu Alliku külas
MÜÜB

PAKUME KÜ-TELE JA ERAMU OMANIKELE

HEAK
ORRA
TEENUST
HEAKORRA
ORRATEENUST

"
"
"
"
"
"
"
"

sise- ja välikoristus
haljasalade hooldamine
talvine lumekoristus
remonditeenust
trepikojad, keldriruumid
paneelivuukide tegemine
katused,korstnad
san.tehnilised tööd

INFO
68 17 269
56 226 901

20

16. september 2005

REKLAAM

AS Saue EPT võtab tööle

TOOTMISRUUMIDE KORISTAJA

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

Pakun tööd

Korralik lastega noorpaar

koduabilisele

vajab

vastavalt soovile täis- või osaaeg,
ametlik töölevormistamine.
Ülla 5 015 525, 6 596 560

TUBA SA
UEL
SAUEL
Tel: 53 894 142, Hannes

MÜÜME

(Kesa 20, Saue)

TÄPSEM INFO tel: 670 9634 kella 8.00 – 16.00
Sooviavaldus koos CV - ga saata
faksil 670 9630 või e-post: saueept@online.ee

SAUE PUIDU OÜ

aadressil Tule 22 Saue

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

PAKKUMISED
SEPTEMBRIS
!

!
!

17. septembril kell 11.00 – 14.00 toimub Saue
Jõusaalis kliendipäev. Treeninguga seotud
küsimustele vastavad treenerid Andres ja Risto.
Sissepääs jõusaali 20 krooni.
Septembris jõusaali vabapääse õpilastele -10%
Kõigi septembris ostetud vabapääsmete (õpilased ja
täiskasvanud) vahel loositakse Polar spordikell /
pulsimõõtja (loosimine toimub 3. oktoobril)
21. septembril MADISED
29. septembril MIHKLID
SISSEPÄÄS TASUTA!

Avatud: E – R 16.00 – 22.00
L 10.00 – 22.00, P 10.00 – 16.00
Treeneri tööajad: E, T, N kell 17.00 – 20.00

e-mail: info@ptc.ee

LISAINFO
Telefonil
670 9770
või
www.treening.ee

Mälestame

LIIDIA REINSOO´d
avaldame kaastunnet pojale ja
pojapoegadele peredega

Pärnasalu 24
elanikud

Sügav kaastunne
Anne-Marje Tomikas‘ele ämma

LIIDIA REINSOO
surma puhul.

Töökaaslased AS Saue EPT- st

Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Toimetaja: Peeter Eelsaare • Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

