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4. oktoobril kell 11.00 avati Sauel
pidulikult Eesti suurim lasteaed.

Saue lasteaia Midrimaa
juurdeehituse projekteeris AS
Kommunaalprojekt, ehitas
Facio Ehituse AS. Ehituse
maksumus koos sisustusega
on 12,5 milj. krooni.
Lasteaed sai juurde ruumid
neljale rühmale, personaliruumid ja suure saali.
Peeter Eelsaare

Riigihanke võitnud AS Facio Ehitus
alustas lasteaia juurdeehitusel tööd
2004.a. juulikuu keskel ning
ehitustööd lõpetati 2005 aasta märtsis.
Juba aprillikuus avati uued rühmad.
Suvel lõpetati fassaaditööd ning
korrastati haljastus.
Lasteaia juurdeehituse tingis elu ise.
Nimelt on sündivus Saue linnas aasta
aastalt kiires tempos kasvamas. Kui

veel mõni aasta tagasi sündis Sauel
keskmiselt 50 last, siis eelmisel oli
sünde 63 ning sellel aastal on taas uut
rekordit oodata. Kindlasti on iibe

kasvul oma osa selles, et Saue linnas
makstakse
suurimat
kohalikku sünnitoetust
(6000
krooni),
eelkooliealise koduse lapse
toetust, sellest aastast ka
koolitoetust.
Sümboolne lint, mida
hoidsid kaks kaunist
Midrimaa tütarlast, läbi
lõigatud, kõlasid ametlikud,
pidulikud avamiskõned. Siis
tõid tervitusi Saue Gümnaasiumi ja Muusikakooli
õpetajad, Saue Linnavolikogu liikmed, Harju
maavalitsuse hariduse ja
kultuuri osakonna juhataja
Enn Kasemaa.
Lasteaialapsed tervitasid
küllasaabunud tädisidonusid
meeleoluka
esinemisega. Neile polnud
sündmus küll mingi uue algus, sest
neis hubastes ruumides on elanudmänginud juba aasta algusest. Aga
pidulik ikkagi.
Kui kohalesaabunud ametimehednaised, külalised ja lasteaia töötajad
kohvilaua juurde astusid, läksin mina
asjaosaliste käest lisateavet hankima.
Proua Anne Muhk, kuidas on
lasteaed arhitekti arvates välja
tulnunud?
A.M.: Sellele on kohe päris raske
vastata. Eks ma ole tegemise käigus
kogu aeg näinud, mis toimub. Kogu
skeem ja mahud on nii, nagu mõtlesin.
Värvide ja detailide osas tuleb
ehitamise käigus paratamatult
muudatusi. Näiteks tahab ehitaja alati
vahetada materjale. Ruumi on, valge
on puhas on. Nüüd vaatan, et uutes
samalaadsetes projektides võiks ja

saab midagi ka teisiti teha. Aga
põhiidee
on
ellu
viidud.
Linnavalitsuse poolt tellitud
ehitusjärelvalve tegi oma tööd väga
hästi, lasteaia juhid olid oma nõudliku
silmaga kogu aeg ehitaja tööd
jälgimas. Tulemusega võib täiesti
rahul olla.
Lasteaia juhataja Anne Teetamm:
Ma olen ju projekti ja ehitamise juures
olnud algusest peale,
ehitusjärelevalve tegi
head tööd, seetõttu said
suuremad küsitavused ja
võimalikud möödapanekud kõik töö käigus
parandatud. Raha, mis
kasutada oli, on väga
hästi ära kasutatud.
Veelkord ütlen - kõik
probleemid said ühiste,

konstruktiivsete arupida-miste käigus
lahendatud. Sellest ka korralik
tulemus. Pole ju ka päris igapäevane
asi, et uus lasteaed saab tellida
originaalmööbli ühe mööblitegija

käest. Meil olevate andmete alusel on
meie lasteaed nüüd Eestimaa suurim
– pole kuulda olnud. Meile on päris
tihti helistatud, et milline see 12rühmalisele suurele lasteaiale veel
tehtud juurdeehitus välja näeb? Ja
vaatamas käidud. Ka mmööblit. Ühes
hoonetekompleksis nii suurt lasteaeda
küll Eestis pole. Meile on selline ühes
kohas olemine suur väljaminekute

kokkuhoid. Aga mis edasi saab, on
keeruline, sest lapsi sünnib Sauel nii
palju juurde. Peaegu igal Beebiballil
meie lasteaia ruumides saab
sünnitunnistused üks sõimerühmatäis
beebisid. Õige pea oleme vajaduse ees
ehitada Sauele sõimemaja. Aga samal
ajal on suuremate lastega koos olevate
sõimelaste areng palju kiirem. On üks
asi, mida mujal pole ja mida ma tahan
eriti esile tõsta – meie toidulift. Kogu
toit tuuakse kärudega uude majja ja
läheb liftiga üles laste juurde. Ei
mingit kandikute või ämbritega
ükshaaval kandmist.
Saue linnas pööratakse laste heaolule
suurt tähelepanu. Ehitatud on laste
mänguväljakuid, käesoleva õppeaasta
alguseks renoveeriti kooli staadion.
Õpilastele on bussi- ja rongisõidu
soodustused.
2004.aastal sai Saue linn ÜRO
Lastefondi, UNICEFi ja Eesti
Rahvuskomitee tunnustähe kui
laste- ja noortesõbralik linn.
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KOLLETAMISPÄEVA MÕTISKLUSED
Kolletamispäeva pidasid
meie kauged esivanemad
kevadise künnipäeva sügiseseks vasteks. Peeti eestpalvet sügistööde lõppemise
puhul ja oma nime on see
saanud lehtede ning vilja
värvi muutumisest. Saamide,
soomlaste ja vahest ka meie
sajandite eest elanud inimeste jaoks oli kolletamispäev talveööde alguse päev.
Talveööde päevast tuleb
unustada õhtused õuetööd
– õues ja metsas on lihtsalt
sedavõrd pime, et enam ei
näe suurt midagi teha.
Öökülmad
lõpetavad
mööduva aasta elumärgid
– lehed koltuvad ja langevad
maha, linnud lendavad
lõunasse. Kolletamispäeval
oli kombeks
mõtteid
mõlgutada ja elu alguse ning
kaduviku üle juurelda.
Täna ongi kolletamispäev.
Seega parim hetk enne
valimisi senise volikogu töö
üle mõtisklemiseks.
Rafael Amos
Saue Linnavolikogu esimees
Läinud kolm aastat olid
keerulised. Sauele toodi uus
poliitiline kultuur ja paraku ka
kultuuritus. Esimest korda Saue
linna ajaloos ei saanud võimule
mitte valimiste võitjad ning
esimest korda muutus linnavõim
valimisaja sees.
Poliitikas maksavad teadmised ja
kogemused. Sama kehtib ka
volikogu töö kohta. Ma olen
kaugel mõttest, et keegi volikogu
liikmetest tegi nimme midagi
valesti või kiusas kolleege kiusu
pärast. Ent ikka ja jälle lõi välja
kogemuste puudumine, vilets
kodutöö ning ärapanemise lust.
Volikogu on otsustamise koht.
Tegelik töö tehakse ära
komisjonides, fraktsioonides ja
eestseisuses. Paljudes kultuurriikides, sealhulgas Skandinaaviamaades, volikogu istungitel
ainult hääletatakse.Kui eelnõu
sobib, võetakse see vastu, kui ei
sobi, siis saadetakse see koostajale
koos märkustega tagasi. Pole ei

poliitilist farssi ega mõnitavaid
repliike. Eestil on sinna veel pikk
tee.
Kolme aasta jooksul kogunes
volikogu oma istungitele
kolmkümmend seitse korda,
päevakorras oli nelisada üks
küsimuseküsimust, mis teeb
istungi kohta ligemale üksteist
otsustust. Rõõm on tõdeda, et
volikogu poolt vastuvõetud
eelarved olid realistlikult
konservatiivsed. Kui riigi poolt
tekkis ka vaeglaekumisi, siis ei
kajastunud see kuidagi tegevuseelarves. Kahanes vaid võimalus
investeerida nii palju,kui
kavandatud. Arvan, et aulik lugeja
on ka tähele pannud, et selle aasta
eelarves on märksa rohkem
pööratud tähelepanu sotsiaalsetele
tagatistele. Tõstsime sünnitoetuse
kuuele tuhandele kroonile (suurim
Eestimaa omavalitsuste hulgas),
kinnitasime
esmakordselt
kooliminejatele viiesaja kroonise
ranitsatoetuse ja juba kooliskäijatele kahesaja kroonise
koolitoetuse. Olgu siikohal
öeldud, et koolilaste vanemad on
nende toetuste suhtes üles
näidanud suurt huvi. Järelikult oli
tegu õige asjaga ning järgnevatel
aastatel tuleks selliseid toetusi
võimalusi arvestades suurendada.
Kohalik toimetulekutoetus tõusis
viiesajalt kroonilt seitsmesajale
kroonile ning ekspressliini 190
dotatsioon kaks korda.
Omaette teema on need linna
investeeringud, mis kajastuvad
kapitalieelarves. Eraldasime raha
lasteaia ehituse lõpetamiseks,
koolistaadioni renoveerimiseks,
Gümnaasiumi juurde jazzistuudio
ehitamiseks, Keskuse pargi
haljastamiseks, laste mänguväljakute rajamiseks ning veel
paljuks muukski.
Volikogu viimase aasta üks
olulisemaid otsustuspakette olid
kõik õigusaktid. mis seotud
jäätmekäitlusega. Võtsime vastu
Saue linna jäätmehoolduseeskirja,
korraldatud jäätmeveole Saue
linnas üle mineku korra, asutasime
linna jäätmevaldajate registri.
Kõik need dokumendid said
linnavalitseusele
aluseks
korraldada jäätmekäitlusalane töö
kaasaegsel tasemel.Järgmine

suurem ainevald, millega volikogu
tegeles, oli sotsiaalvaldkond.
Kehtestasime uue sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korra,
kinnitasime uued eluruumide
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse maksmiseks. Samuti
võtsime vastu uued Saue linna
eakatele ning puuetega inimestele
hooldusteenuste osutamise tingimused ja korra. Olen veendunud,
et kõik need meetmed on kaasa
aidanud abivajajate igapäevaelu
kergemaks ja rõõmsamaks
muutmisele.
Volikogu töövorme on mitmeid.
Istungite kõrval, kus langetatakse

volikogu otsuste ja määruste
eelnõusid. Heaks tavaks on
kujunenud praktika, kus kõik
määrused läbivad vähemalt kaks
lugemist ning pärast esimest
lugemist määratakse volikogu
istungil juhtivkomisjon. Peale
eelnõuga tutvumist esitab
komisjon
oma
seisukoha
volikogule.
Volikogu istungitel on enim
ettekannetega esinenud finantskomisjon, revisjonikomisjon ja
õiguskomisjon.
Volinike huvi isungite vastu on
olnud suur - osalusprotsent pea
üheksakümmend kuus.

otsuseid,
on
tähtsaimaks
töötegemise kohaks volikogu
komisjon. Saue Linnavolikogus on
moodustatud seitse alalist
komisjoni. Kolme aasta jooksul on
revisjonikomisjon
pidanud
üheksateist. finantskomisjon (kuni
septembrini 2004 eelarve-ja
arengukomisjon) kaheksateist,
ehitus-ja maakomisjon kaheksateist kultuuri-ja hariduskomisjon
kakskümmend, sotsiaal - ja
tervishoiukomisjon kakskümmend
kolm, õiguskomisjon üksteist ning
spordikomisjon kolmteist koosolekut. Komisjonide peamine töö
seisneb selles, et anda omapoolne
seisukoht ja hinnang volikogu
poolt komisjoni suunatud
eelnõudele. Samas valmistavad
komisjonid ka iseseisvalt ette

Kordagi ei ole puudunud Kristiina
Liivik ja Matti Nappus.
Saue Linnavolikogu on teinud
tõsist ja tänuväärset töö. On
saavutatud konsensused, on olnud
erine vaid arvamusi. Kahju on vaid
sellest, et nagu meie riigi
poliitikaelus tervikuna, tõstab
pahatihti pead kurjus, rõõm
oponendi alandamisest ja vahel ka
konstruktiivse koostöötahte
puudumine.
Loodan, et uus, valitav volikogu
võtab oma missiooni veelgi
tõsisemalt ning langetab otsused
vaid Saue linna stabiilset
arengut ja head käekäiku silmas
pidades.
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SAUE VESI
Vesised
lood
osaühingus
Saue Vesi
Vello Toomik
abilinnapea
Saue veeprojekti on ajanud OÜ
Saue Vesi (edaspidi Saue Vesi),
mis loodi volikogu otsusega
2004.a. alguses. Saue Vesi
nõukogu koosseis on olnud
algusest peale muutumatu,
sinna kuuluvad järgmised
linnavolinikud:
Kostel
Gerndorf (esimees, Keskerakond), Valdis Toomast (Res
Publica),
Tõnu Urva, Rainer
v
Sternfeld (Res Publica), ja OÜ
loomise ajal Saue Linnavalitsuses töötanud Juhan
Hindov (Keskerakond), Nõukogu kinnitas OÜ Saue Vesi
juhatajaks Jan Trei. Vastavalt
Äriseadustikule ajab juhataja
osaühingu igapäevaseks juhtimiseks vajalikke asju, suuremad, strateegilised otsused teeb
aga nõukogu. Linnavalitsuse
roll piirdub üldkoosoleku
kohustuste täitmisega, sealhulgas valib nõukogu koosseisu. Praegune linnavalitsus ei
tahtnud nõukogu koosseisu
muuta põhjusel, et asja ajaks
lõpuni seltskond, kes on selle
projekti juures algusest peale
olnud. Kartsime ka, et meid
hakatakse jälle süüdistama
„poliitilistes arveteõiendamistes
oponentidega“.

Tants käibemaksu
ümber
Projekt algas paljulubavalt: nii
tollane abilinnapea Andres
Noormägi (Res Publica)kui
tollane linnapea Jaan Moks
(Keskerakond) kinnitasid
2004.a alguses, et kohe-kohe

v

Fotol: vasakul nõukogu liige Rainer Sternfeld,
keskel Valdis Toomast, paremal endine linnapea Jaan Moks.

algab linnas torude panek, kui
osaühingu arvele laekub selleks
vajalik ligi 200 miljonit krooni.
Kogu projekti esitleti kindlamast kindlamana ning väideti, et
Brüsselis on juba positiivne
otsus sündinud. Paraku oli
tegelikkus teistsugune – sügisel
2004.a.selgus, et elanikke on
hullutatud ning olukord on
tunduvalt teistsugune kui välja
reklaamiti. Raha taotlemise
projekti polnud veel hakatud
isegi kirjutama. Projekti kirjutamiseks kuulutati välja rahvusvaheline hange, mille võitis
Itaalia konsultatsiooni firma
Hydea. Olen nõus – võib-olla
tõesti on väliskonsultandil nii
suure projekti juhtimiseks
rohkem teadmisi kui kohalikel.
Kuid ootamatult selgus tõsiasi,
et Hydea on Eestis käibemaksukohuslane. Eelnevalt sellele
isegi ei vihjatud. Mõnepäevase
tähtaja jooksul pidi Saue
linnavalitsus leidma ligi 300 000
krooni raha osaühingu käibe-

maksukohustuse tasumiseks
(taotluse esitas OÜ juhataja
oma nõukogu korraldusel).
Saue Vesi on aga varatu
osaühing, kogu kapital
piirdubki osa-kapitali suurusega (40 000.-). Pean asjade
sellist käiku ülimalt ebakorrektseks. Linnavalitsus kaalus
tõsiselt, kas seda summat oleks
võimalik mitte maksta.
Maksime, kuna meile loodi
Saue Vesi juhtpersoonide poolt
ettekujutus, et asjaajamine
käib ning summa maksmine on
hädavajadus.

Uute asjaolude
ilmnemine
2005.aasta kevadel valmis
konsultandi Hydea poolt kogu
projekti analüüs. Seal oli
üheselt kirjas, et kuna Saue
linn on veetrassid juba aastaid
tagasi erastanud AS-ile
Tallinna Vesi, siis tuleb kogu
projekti kaasata ka AS Tallinna
Vesi. See asjaolu poleks

tohtinud nõukogus üllatust esile
kutsuda – enamik Saue Vesi
nõukogu liikmeid teadis hästi
Saue linna vee- ja kanalisatsioonitrasside omandiküsimusega seonduvat. Ei tahaks
siinkohal kogu süüd panna
abilinnapea Noormägile, sest
ka kogu nõukogu ei tahtnud
millegipärast AS Tallinna Vesi
trasside olemasolu fakti tunnistada.
Nii loodigi ettekujutus, et Saue
linnas on võimalik maha panna
kaks paralleeltorustikku,
samuti taheti pöörata ringi
kanalisatsioonitorustik.
See tehnoloogia aga meenutab
mulle, kuidas üks kunagine suur
riik tahtis oma põhja-piirkonna
jõgesid ümber pöörata - meil on
küll mastaabid teised.
Piltlikult öeldes – tarbijal on
seinal üks kraanikauss, kuhu
jookseb vesi kahest kraanist üks AS Tallinna Vesi oma ja
teine OÜ Saue Vesi oma.
Millegipärast toetas seda mõtet
ka tolleaegne, ehitusinseneri
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taustaga linnapea.
Samuti
arvas
Andres
Noormägi, et on võimalik luua
OÜ Saue Vesi baasil nn
rahvaaktsiaselts, mille osakuid
saavad vabalt omandada nii
linnavalitsuse töötajad kui
muud huvilised. Võib–olla
loodeti saada 200 miljonit
sularahas, mis seejärel taheti
läbi osaühingu osade erastamise erastada? Tõesti, kunagi
1990.ndate alguse Eestis
selliseid skeeme viljeldi, aga
vaevalt, et 2004.a. Saue linnas
oleks selline asi läbi läinud.

Kulud kasvavad,
jamad majas
Lisaks faktile, et antud projekti
tuleb kaasata AS Tallinna Vesi,
selgus veel ridamisi uusi fakte,
millest 2004.a. aasta alguses
volikogus Saue Vesi loomise
käigus ei räägitud – kas ei
tahetud rääkida, varjati või ei
teatud nendest seikadest toona
midagi.
Asjaolud olid aga järgmised:
sellise projekti omafinantseering võib kujuneda kuni
25% projekti mahust ehk meie
puhul vaata et ligi 50 miljonit
krooni. Puudub ettekujutus
sellise raha leidmise võimaluste
kohta. Ilmselgelt on see üle
Saue linna võimete. Lisaks
selgus, et vee- ja kanalisatsioonitrasside vedamine Sauel
saab toimuda ainult piirkondades, kus trasse veel ei ole.
See on minu arvates eriti
küüniline – eelnevalt olid
tollased linnajuhid hullutanud
just meie vanemate eramupiirkondade elanikke, et nemad
võidavad sellest projektist
kõige enam ja just seal, kus
trasse pole, hakatakse neid
euroraha eest vedama või vanu
uuendama.
(Muide, Tammesalu tänava
elanikuna, kus samuti puudub
ju tsentraalne vesi ja kanali-
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satsioon, lootsin seda sinisilmselt ka mina ise.)
Tegelikkus osutus hoopis
teistsuguseks.
Sisuliselt
ilmnesid 2005.a jooksul
asjaolud, mis muutsid Saue
linna osalemise kõnealuses
ettevõtmises ülimalt küsitavaks
– projekt osutus liiga kulukaks
ega arvestanud linna tegelike
vajadustega.
Samuti on selge, et ilma AS
Tallinna Vesi osaluseta ei juhtu
midagi.

Mida mõtleb ja
teeb nõukogu ?
On ilmselge, et antud asjas on
vastutuse kandjaks OÜ Saue
Vesi nõukogu kogu oma
auväärses koosseisus. Mida siis
nõukogu on teinud, et Saue
linna vee- ja kanalisatsiooniprobleem lahendada ning
tekkinud olukorrast väljapääs
leida?
Tegelikult ei ole nad teinud
midagi: läbirääkimisi AS-iga
Tallinna Vesi peetud ei ole,
mingeid alternatiive ka välja
pakutud pole.

8. juulil toimunud
koosolekul
otsustas nõukogu,
et projektist tuleb
hoopis välja
astuda.
Ja nagu alati - ülepeakaeala,
ilma alternatiive kaalumata,
ilma oma tegu konkreetselt
põhjendamata. Ja nõukogus
kujunenud „ hea kombe“
kohaselt süüdistatakse jälle
linnavalitsust.
Jälle nähakse pindu kõigi teiste
silmas, mitte palki enda silmas.
See ilmnes eriti räigelt ja
küüniliselt kohtumisel valijatega 10. oktoobril gümnaasiumis. „Elegantse” küündimatusega esinesid probleemi
arutelul Saue Vee juhatuse

liikmed Gerndorf ja Toomast,
neile sekundeeris omaaegne
linnapea Moks. Jutust jäi
igatahes mulje, et neil oli kõik
valmis - jäi ainult veekraan
avada, ainult see praegune
linnavalitsus on nagu kõike
seganud.
Kaua võib, härrased nõukogu
liikmed, jantida? Kas poleks
ausam Saue rahvale lõpuks
ka tõde teada anda?

Kas ei võiks olla
jutu lõpus ka
positiivne sõnum?
Kujunenud olukorras on Saue
Linnavalitsus asunud otsima
võimalusi ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni edasiseks
arenguks
Saue
linnas.
Koostamisel on plaan, kuhu ja
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millal uusi torustikke ehitatakse, lahendamisel on ka tööde
rahastamise küsimus. Tuge
selleks annab 2006. aastal
jõustuv Ühisveevärgi ja Kanalisatsiooniseaduse seaduse
muudatus, mis paneb arendustegevuse kohustuse vee- ja
kanalisatsioonivõrkude omanikule, aktsiaseltsile Tallinna
Vesi. Konstruktiivselt alanud
koostöö edasisel sujumisel
peaks juba järgmisel, 2006.
aastal, olema reaalne esimeste
uute torustike ehitamine.
Peaaegu alati on ju probleemidele olemas ka lihtne lahendus. Ilma keeruliste finantsskeemide ja suurte riskideta.
Täpsemalt kavandatavast
järgmistes Saue Sõna
numbrites.
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PEEGLIKE, PEEGLIKE SEINA PEAL . . .

Linnavalitsuses ja volikogus
on sageli kõlanud lasteaia
kohta nimetus „Anne
lasteaed”. Olen võtnud seda
kui tunnustust tehtud töö
eest, sest võib-olla ongi
lasteaed kujunenud osaliselt
ka minu nägu, kujunenud
lastele teiseks koduks, kus
on hea ja turvaline olla ning
mis 1.oktoobril sai juba 43
aastaseks. Siin kohal suur
tänu veel kord kõigile
õnnitlejatele.
Kui Eestis on paiku, kus
suletakse lasteaedu ja koole,
siis Sauel on vastupidi. Meil
sündis 2002 ja 2003 aastal
kokku 108 last ning möödunud aastal 64 uut kodanikku,
kes traditsioonilisel Beebiballil
esimest korda lasteaiaga
tutvust tegid. Käesoleva
aasta kevadel valmis meil uus
korpus ja asjatundjate
hinnangul on Sauel nüüd
vabariigi suurim lasteaed

oma 16 rühma ja 300
lapsega. Pean seda meie
kõigi ühiseks suureks
saavutuseks ja samas
sõnumiks, et Saue on
nooruslik, arenev linn, kes
hoolitseb oma laste eest.
Võib olla erinevaid nägemusi
lasteaia optimaalsest
suurusest,
kuid
tänapäeva
üha
globaliseeruvas
maailmas muutub
päev-päevalt olulisemaks ka laste
varajane sotsialiseerumine ja seda ka
suurtes kollektiivides.
Saue lasteaia on
meie 71 liikmeline
kollektiiv suutnud
kujundada
aga
hubaseks paigaks,
kus läbi individuaalse
lähenemise toimub
lapse oskuste ja
võimete areng.
Sellele kaasaaitamiseks
oleme moodustanud ka
mitmeid huvialaringe, kus
lapsed innukalt osalevad.
Õhtuti peale laste lahkumist
aga ei kustu veel lasteaias
tuled. Lasteaiast on saanud
ka omamoodi kultuuriasutus
meie linna inimestele. Koos
käivad rahvatantsu rühmad,

kapell, toimuvad jooga
treeningud, tegutseb Beebikool, noored emad arutavad
ühiseid probleeme jne.
Traditsiooniliseks on saanud
igaaastane lastekaitsepäeva
üritus, mis sisuliselt on
kujunenud lasteaia lahtiste
uste päevaks – rahvapeoks.
Toimub Midrimaa laulupidu ja
spordivõistlused, osalejateks
lapsed, emad-isad ja
vanavanemad.
Heategevusmüügi tulud
realiseeruvad uutes mänguasjades ja mänguväljaku
varustuses. Aktiivselt lööb
kaasa meie tubli hoolekogu,
kelle le ikka rasketel
hetkedel saab loota, kes
toetab ja usaldab.
Kindlasti ei jõua siinkohal
kõigest tehtust kirjutada,
palju on veel teha.
Tegutseda on vaja selle
nimel, et ka lasteaia vanem
osa saaks remonditud ja
ajakohase sisu, et Saue
Gümnaasiumi juurdeehitus
valmiks ja Saue laps saaks
lasteaiast minnes jätkata
õpinguid Sauel, et säiliks
juba Saue rahva poolehoiu
võitnud traditsioonid, et
toimuks linna stabiilne areng
meie laste huvides.

ÕNNITLEME
JULIE KIRVES
ERMILDE MÜÜRSEPP
SALME PRINTS
MEELI PAJU
HELLA ANNI

‚

Taaskord on kättejõudnud
aeg, mil sageli küsitakse
:”Peeglike, peeglike seina
peal, kes on ilusam meie
maal?”
Ehk
tänases
kontekstis : ”Rahvas, rahvas
meie linnas, kes võiks olla
meie linnas kõige rohkem
hinnas?” Ning vastust ära
ootamata hüütakse ise:
„Mina olen kõige ilusam ja
tublim, vali ikka mind, ma
luban !”
Läbi aegade on eestlastele
omane olnud soov ise
otsustada, ise teha, ise oma
tänast ja homset päeva
kujundada. Hinnanguid on
antud ikka selle järgi, mida
keegi on teinud, suutnud
korda saata, mitte pelgalt
lubaduste järgi. Olgu siis
hinnangu objektiks olnud
naabrimees, poodnik või
rahva poolt valitu.
Tänu teile, head lugejad , oli
mul kolm aastat võimalus
osaleda Saue linna tööde ja
tegemiste kavandamisel
ning kujundamisel. Kuna
olen 20 aastat tegelenud
Saue laste kasvatamisega
(neist viimased 10 Saue
Lasteaia Midrimaa juhatajana) ja olen ka kahekordne
vanaema, siis olen tundnud
eelkõige õigust sõna sekka
öelda meie linna järelkasvu
huvides.
On ju üldtuntud tõde, et
lasteaeda on eelkõige vaja
selleks, et noorte perede
vanemad saaksid tööl käia
sellel ajal, kui nende lapsed
hoolitsevate ja asjatundlike
hooldajate järelevalve all
avastavad maailma. Isademad loovad aga materiaalset baasi oma perele ja
makstud maksude näol osalevad kogu linna arenda-

misel. Vaieldamatult on
lasteaed asutus, mis isadeemade, vanaisade-vanaemade maksude toel toimib
ja minu roll on olnud
tegutseda selle nimel, et see
raha läbi volikogu otsuste ka
lasteni jõuaks.

‚ ‚‚

Anne Teetamm
Lasteaia Midrimaa juhataja

84
82
75
70
70
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Mõnus sügisõhtu
Saue Gümnaasiumis
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Sügisene matk
ümber Saue
LC Saue / Saue Naisselts

Peeter Eelsaare
7. oktoobri õhtul oli Saue
Gümnaasiumi
aulasse
kogunenud arvukas ja
soliidne seltskond sauelasi.
Uuelt kontsertklaverilt oli kate
maha võetud, toolid ja
noodipuldid Harald Matvei
kapelli tarvis valmis pandud,
aula tagaseina ääres laius
kohvilaud.
Kõik oli valmis Sügisballi
toimumiseks.
Ja peale ta hakkaski.
Linnajuhid pidasid hakatuseks mõned tervituskõned,
siis esinesid Saue Muusikakooli õpilased. Raha, mis uue
klaveri eest makstakse,
raisku küll ei lähe – nii noored
muusikud kui lugupeetud
publikum nautisid kauneid
helisid täiega.
Päevakeskuse
lauljadtantsijad olid oma tuntudteatud headuses meile kõigile
jälle kord armsad ja oodatud.
Siis hakkas lainetama lava
eesriie ja saali sisenes
saunapuude sületäiega
Valdur Põld. Küsis, kus see
saunaahi on, mida kütte peab
panema. Teatas, et Toomik
olevat ta kohale kutsunud
sauna kütma. Kokkukogunenud rahvas ei teadnud

Gümnaasiumisaalis saunakollet olevat, ka eelistas
Toomik targu mujal viibida. Nii
ei jäänud vaesel Valduril
muud üle kui rahvaga naljajuttu ajama hakata. Liiati - saal
kauneid daame täis ja temal
Maielt vaba ööpäev saadud.
Valduriga saadi kenasti jutu
peale, aga ühel hetkel saali
tulnud tohtrihärra hakkas
rahvast hullutama – taris kolm
neist teiste ette ja lubas välja
selgitada, kas ja kes neist
vajab vältimatut ravi intensiivis. Vaene kolmik pidi muusika saatel igasuguseid hulle
tükke tegema. Lõpuks
otsustas tohtrihärra kahe
mehe peale halastada, aga
kolmas sai karmi käsu
esmaspäeva hommikul kell
8.00 intensiivis olla. Ju ta on
seal siiani.
Rahunenud ja kergemalt
hingav ülejäänud seltskond
suundus aga kohvilaua
juurde ja juttu jätkus nii saali
äärtesse, keskele kui nurkadesse. Harald Matvei kapelli
meeldiva muusika saatel tegi
nii mõnigi mõnegi tantsutiiru.
Peale sellist Sügisballi ei
tundunud kesksügisene
kodutee enam üldse sügisene. Nii mõnigi tundis hinges
lausa kevadet.

Möödunud pühapäeval viisid
Saue Lions Club ja Saue
Naisselts läbi sügisese
matka “Ring ümber Saue”.
Loodus oli meile kinkinud
imeilusa ilma ja kohaletulnud
kaasa võtnud hea tuju.
Jalutuskäigu eripäraks oli
see, et 5 km tuli läbida koos
keppidega. Enam kui
kolmandikule
kohaletulnutest oli see esmane
kokkupuude kepikõnniga.
Vanim osavõtja oli üle 70 ja
noorim 3 aastane, kes küll
sai prii küüdi isa õlgadel.
Kust tuli selline mõte, et veel
sügisel korraldada kepikõndi
tutvustav üritus?
Viimasel ajal on see uus
tervislik looduses liikumise
viis Eestis jõudsalt populaarsust kogu mas. Ka Sauel
võib õhtuti märgata sellist
tervisesporti harrastavaid
inimesi. Otsustasime koondada huvilised kokku ja
korraldada sügismatk. Idee
algatas LC Saue, Saue
Naisselts võttis idee hästi
vastu ja matk sai teoks väga

lühikese ettevalmistusajaga.
Pühapäeval kella 12-ks oli
ligi 40 inimest kogunenud
Saue jaanituleplatsile. Kellel
kodust keppe kaasa polnud
võtta, said need laenutada
kohapeal. Matk algas Mati
Lille lühikese ülevaatega
kepikõnni sünniloost ja põhitõdedest. Neid peaks
teadma enne kui minna
poodi keppe ostma ja enne
kepikõnni alustamist. Enla
Odamus rääkis saladustest,
kuidas sättida sammu ja
kuidas on õigem kepid maha
toetada. Loomulikult kuuluvad iga sportliku tegevuse
juurde ka hingamis- ja
lõdvestusharjutused.
Esialgsed tarkused omandatud, asusime teele, et enam
kui 1,5 tunni pärast alguspunkti tagasi jõuda. Neile,
kellel õige samm kohe välja
ei tulnud, leidus alati
nõustajaid. Teekonna lõpus
ütles nii mõnigi, et on aeg
minna poodi endale kõnnikeppe ostma.
On meeldiv, et katkestajaid ei
olnud ja kõik alustanud
kõndisid lõpuni.
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LOODUSE ILU JA AJALOO VÕLU

Koidula Soosalu
Päevakeskuse loodusehuviline
seltskond on traditsiooniliselt juba
aastaid käinud Saue kauneid aedu
külastamas. Nende arvamuste ja
ettepanekutega on linnavalitsus
arvestanud ka Kauni Kodu konkursi
käigus. Tänavuse hilise ja sooja
sügise tõttu oli lopsakat õiteilu eriti
rikkalikult ja raske oli ilusamast
ilusamat eelistada. Kergem oleks
olnud üles lugeda mõned häbiplekina
mõjuvad korrastamata kohad ja välja
anda antiauhind.
Ka eakate päeva 1. oktoobrit oleme
aastaid
tähistanud
pikema
jalutuskäiguga loodusesse. Sel korral
kutsusime Marianne Nõmmsalu
juhendama meie jalutuskäiku Saue
tammikus ja rääkima selle parkmetsa
ajaloost, legendidest
ning
taimekooslusest.
Seisime paljude suurte tammede
ees ja lasime neil Marianne suu läbi
jutustada oma lugu. Kas on okstest
kasvanud ristimärk aidanud sellel
suurel inimkätest kirve ja põletamise
teel armetult vigastatud vanal tammel
elus püsida? Kas on sammaldunud
kivi juures antud armas tajate
tõotused jõusse jäänud? Kas
kuuekümnendatel siit välja kaevatud
ja Kadriorgu ümber istutatud tammed
on seal täies jõus kasvamas? Meie
metsas on nende asemel tühi koht.
Õnneks jäi tol korral alles
“ebanormaalne” väike, neljaharuline

tammeke. Praeguseks on sellest
sirgunud tõeline looduse haruldus,
ilmakaarte tamm Toetasime end
vastu suurte tammede tüvesid ja
tundsime, kuidas kosutav energia
meisse kandus. Palju neid sauelasi
ikka leidub, kes teavad, kus asub
tammikus kunagine lubjapõletamise
koht või kus Esimese Maailmasõja
aegsed kaitsekraavid? Oleme
tammikut võtnud endastmõistetava
nähtusena, süvenemata, et tegemist
on Eestis ainulaadse haruldusega.
Siin on üle kahekümne erineva puu
ja põõsaliigi omavahelises
sümbioosis. Lõplikult pole veel
hävinenud haruldased orhideed,
kollendavad kullerkuppude ja
kukepükste kogumid. Sinililled,
ülased ja loendamatul arvul
tavainimesele tundmatuid lilli. Käo
kukkumist ja ööbiku laulu on küll
vähemaks jäänud, aga õnneks pole
need veel lakanud. Kuuleme
Mariannelt, millise vaimustusega on
seda ilu hinnanud mitte just kaugete
riikide inimesed. Nad on siin nutnud
- neil oli kunagi ka nii, aga nüüdseks
on see hävitatud. Kahlame läbi
sügislehtede ja tõdeme, et hävitada
on kerge, hoida ja hooldada hoopis
raskem. Õnneks on veel, mida hoida,
tundma õppida ja järeltulijatele
pärandada.
Märkamatult olime jõudnud
Nõmmsalude koduaia taha.
Valvekoer haukus, kuid pererahva
lahkel kutsel astusime sisse. Jalgu

puhkama, kohvi kõrvale veel
jutulõnga jätkama, õnnitlema
vanaproua Silvia Nõmmsalu hiljutise
sünnipäeva puhul.
Oleme harjunud mõisates käima,
aga klassikalisi häärbereid on kahjuks
vähe järele jäänud. Siin sattusime
põlvkondade loodud ja säilitatud
ehedasse näitesse. See väljast veidi
salapärane ja isegi süngevõitu suur
häärber oli täidetud sooja, sõbraliku
auraga. Seintelt meid vaatamas aluse
pannud ja ammu lahkunud
suguvõsaliikmete väärikad fotod.
Lisaks Marianne tutvustavale jutule
kuulame vanaproua Silvia meenutusi
minevikust, lisaks ka täiendusi Laine
Kalda ja Tiit Marnoti poolt. Põlistel
sauelastel on, millest rääkida.
Meenutustes läksime tagasi aega,
kui kahekümnendal aastal tuli
siiamaile oma kodu rajama Peterburi
ja Pariisi kogemustega, ise ennast
koolitanud ja omal ajal Sauel
autoriteediks kujunenud Juhan
Kokemägi, proua Silvia isa. Ostis
maa, mida me nüüd Saue tammikuna
tunneme. Projekteeris ja ehitas selle
kauni maja. Tema võib nüüd küll
teises ilmas rahulikult puhata.
Elutööga ehitatud maja on suguvõsa
pärandvarana hoole ja armastusega
hoitud. Muinsuskaitselise täpsusega
käib restaureerimine edasi.
Halvemini on käinud tammiku käsi.
Pool sajandit oli see kõigi maa, mis
tähendas, et ei olnud mitte kellegi
maa. Kes vandaalitses siin sae või

kirvega, kes põletas. Poisikeste
põlvkonnad on siin pidanud omad
mängud ja rüüsteretked. Kui 80ndatel
aastatel tulid Kiviloosse eraldatud
kruntidele ehitajad, lõhkusid nad
ehitusmaterjale vedavate suurte
autodega põhjatuks 150 aasta vanuse
hobutee. Palju on neid sauelasi, kes
teavad, et seda teed kaudu käidi
hobustega jaama ja meiereisse, noored
jaama juurde peole ning üle jaanitule
platsi minevat haruteed pidi hobusega
ka Tallinna. Nüüdseks on see teeäärne
mets muudetud prügi mahapaneku
kohaks. Uskumatu, millist jäledat
rämpsu sinna veetakse. Korjab seda
Nõmmsalude
pere,
korjab
õpilasmalev, aga toojad on neist
usinamad. Saaks ometi kord teoks
selle tee autode jaoks sulgemine!
Sauel ei ole jalakäijate jaoks
romantilisemat vana teed ja seda igal
aastaajal.
Meie pikka meenutuste lugu ei saa
siia kõike kirja panna. Ammu oleks
aeg koostada ja välja anda Saue ajaloo
raamat. Keda siin süüdistada, kui me
oma kauni kodulinna ajalugu ei tea?
Mille järgi siis kooliski saaks seda
lastele õpetada? Aga peaks. Praeguses
valimiseelses sihiseadmise tuhinas on
Saue tammiku teema kuum.
Vähemalt iga teine kandideerija peab
oma prioriteediks spordi- ja
puhkekompleksi rajamist. Igati
tervitatav ja oodatud ettevõtmine.
Õigustatud mure on, et eelnevalt
üheksa korda mõõdetaks ja kaalutaks,
kui saag ja tehnika loodusesse läheb.
Juba korra on tammikus olnud
väljaehitatud terviserada, mille
hävingus ei olnud süüdi mitte üksi
Kiviloo pealetung. Tuleb teha kõik,
et säilitada olemasolev looduskooslus.
Ja rajatut tuleb ka hooldada ja kaitsta.
Hoiatav näide on olemas. Jaanitule
kiik on kolm korda täielikult lõhutud,
kõlakoda soditud, lõkkeasemele
veetakse pidevalt jäledat rämpsu.
Seda tehakse ka Kiviloo pargis, kuid
tänu platsilähedastele peredele
hoitakse park korras. Kuidas kaitsta
edaspidi tehtavaid rajatisi? Kuidas
leida süüdlased? Kogu linnarahvale
tehtav peab olema ka meie kaitstud
vara.
Lahkusime sel päikesepaistelisel
sügispäeval Nõmmsalude külalislahkest perest sooviga, et
uuestivalitud linnavõimud oma
ettevõtmistes ka põliselanike
kogemuste ja soovidega arves taks.
Oleme avatud koostööks.
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MEES JA TEMA HOBID - VELLO TOOMIK
Vello Toomiku elupaik Tammesalu tänaval
on tema kolmas Saue linnas. Algus
ühetoalises. Siis, kui perre sündis kaks last,
õnnestus kolida suuremasse ja nüüd on ta
elanud juba aasta kuueaas tase tööga
renoveeritud majas. Töötegemist Sauel
alustas Vello Harju EPT Remondi
Tehnoloogia Büroo eelkäijas 1974. aastal.
Seega sauelane 31 pikka aastat. Harju
EPT on olnud ja temast väljakasvanud
praeguste ettevõtete kaudu on ka edasi
Saue linna arengus üks määravamaid
jõude. Ilmselt see mõju jätkub ka
tulevikus. Suur osa sauelaste keskmisest ja
vanemast põlvkonnast on niiöelda EPT
lapsed.
Peeter Eelsaare
Meil pole kavas rääkida Vello Toomiku
elukäigust ega töödest. Ei minevikust ega
tänapäevast. Me räägime tema hobidest. Nende
läbi on ta tuntud mees Sauel ja kaugemalgi.
Millised on härra Toomiku hobid?
Vello Toomik: Rahutu inimesena – nagu ma
endale sageli tundun – on mul neid hobisid ka
rahutult palju. Olen neid küll aasta-aastalt
koomale tõmmanud. Hobikolleege jääb
aastatega vähemaks ja praeguse aja hobid on
sarnaselt ühiskonnale elanud läbi suured
muudatused.
Niikaua, kui ma ennast mäletan, olen ma olnud
filatelist. Olen Filatelistide Ühingu liige ja ka
Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Selts „Estonia” liige. Kollektsionääride klubi liikmena
kogun ka münte. Mõlemad – margid ja
mündid – on minu kogudes seotu Eestiga. Kas
siin välja antud või siin käibel olnud. Siis on
mul veel postkaartide kogu ja kogun ka
raamatuid. Seose euro tulekuga olen hakanud
koguma euromünte riikide kaupa.
Ma olen juba kogumise algaastatest peale
olnud tihedas kirjavahetuses kogujatega üle
maailma. Mulle pole see tagasilööke kaasa
toonud. Kuid kui ma noore spetsialistina
töötasin Tartu Aparaa ditehases, kutsuti mind
1. osakonda ( praeguse mõiste järgi vist
salaosakond) jutuajamisele, mille tulemusena
võeti mind maha edutamise le kuuluvate
nimekirjast. See nendepoolne otsus oli minu
jaoks siiski hea asjade käik – iseteadva noore
spetsialistina lahkusin ma enne sundaja lõppu
Aparaaditehasest ja sattusingi Sauele. Edasist
elukäiku vaadates õnnelik samm. Tagantjärele
ütlen neile seltsimeestele aitäh!
P.E.: Millised on Vello Toomiku kogude
rariteetsemad asjad?
V.T.: Marke on mul olnud ka koguseliselt palju
– kuigi kogus ei tähenda kogumisel midagi.
Mul on olnud meie oludes väga

märkimisväärne Eesti postmarkide kogu. Seal N.Liidust.
olid margid(heas säilivuses, mis on väga Ka nüüd, kui on juba laserplaadid, on minu
tähtis), mida aetakse taga tikutulega ja mida piirkond 60-70date inglise ja USA
suurem osa kogujatest on näinud vaid piltide popmuusika. Praegu süstematiseerin. Tihti
peal. Miks ma räägin minevikuvormis? See mängin neid ka külalistele ette. Majanduslikult
kogu on nüüd välismaal, ühe sealse õnneliku tuleb see hobi mulle küllaltki odavalt kätte,
kollektsionääri käes. Kogu müümise põhjus on sest selle perioodi asjad on poodides odavad.
lihtne, kuigi minu kui kollektsionääri jaoks P.E.: Kui Vello Toomik läheb õhtul koju ja
valus. Kui ma aastaid tagasi ostsin Tammesalu juhtub oma kogusid silmitsema, siis milline
tänaval vana maja, oli selge, et oma neist on armsaim?
sissetulekute juures ma siin korralikku V.T.: Eks nad kõik on mu lapsed. Aga sügaval
renoveerimist ette võtta ei saa. Nii algasidki südames olen ma ikka markide hindaja. Nad
läbirääkimised kogu müümisks ja jõudsid ka on mul nii sügavast lapsepõlvest veres.
mõlemaid pooli rahuldava tulemuseni. Nagu P.E.: Kuidas on sellistesse, tihti
öeldud, on õnnelik kogu uus omanik välismaal kulukatessse, hobidesse suhtunud
ja mina õnnelik selle raha eest renoveeritud abikaasa?
majas Tammesalu tänaval. Markidest veel V.T.: Üllataval kombel pole tal kogu meie pika
niipalju, tõeliseid rariteete mul enam pole, kuid kooselu jooksul olnud hobide asjus
on küllalt arvestatavaid eksponaate.
pretensioone. Küll on lapsed teinekord
Ka mündikogusse on elu teinud oma vaadanud, et isa on ennast jälle mingite
korrektiivid, kuid ka seal on veel järel veidrate asjadega hõivanud.
huvitavad eksponaadid.
P.E.: Nüüd veel lõpuküsimus – kuidas on
Postkaartidest olen kogunud vana Tallinnat – selliste hobidega Vello Toomikul
on hea vaadata ja võrrelda, kuhu meie suur õnnestunud ellu jääda? Teame ju nii
naaberlinn on jõudnud – ja vana Tartut kirjandusest kui filmidest, tegelikust elust
näitavaid postkaarte. Raamatute osas mul rääkimata, küllatki palju juhtumeid, kus
erilisi rariteete samuti pole, kuid on küllalt kollektsionäärid on kuriteo ohvriks saanud.
arvestatav hulk eelmise vabariigi trükindust. Vello Toomik: Eestis pole selliseid asju eriti
Minu käest on küll läbi käinud ka mitme juhtunud, kollektsionäärid on oma kogud ka
sajandi vanuseid piibleid. Ja kuigi gooti kirja kindlustanud. Ja ega minagi väärtuslikumaid
lugemine mulle raskusi ei valmista, on piiblid asju kodus hoia. Aga meie väike ja kodune
edasi rännanud. Viimasel ajal olen Saue linn on ju sedavõrd turvaline, et siin pole
keskendunud teatmeteostele.
muret – võiks ka kodus hoida.
P.E.: Millegipärast väldib
härra Toomik rääkimist oma
plaadikogust?
V.T.: Ja-jaa, õige küll –
plaadikogu. Nüüd juba üle
neljakümne aasta olen ma
inglise ja USA popmuusika
fanaatik. See sai alguse
Juba mitmeid aastaid on Saue
kuuekümnendate
alguses
linnas läbi viidud konkurss
tolleaegseid, laevadel asunud,
Kaunis Kodu.
piraatraadiojaamu kuulates.
Vello Toomik
Pean kahjuks teatama, et ise pole
Saue abilinnapea
ma musikaalne inimene, pilli ei
mängi, kuid laulu jorisen.
See ettevõtmine on sauelaste hulgas küllaltki
Plaatide saamine oli tol ajal
mainekas ning elevil meelel oodatakse
võimatu, kasutasin siis
sügist, mil taas tulemused teatavaks
lindistamisel tolleaegseid
tehakse.
lintmagnetofone. Või jätsin
Ka tänavu toimub konkurss ettenähtud ajal.
autorid ja esinejad meelde. Või
Suvel tutvusid konkursikomisjoni liikmed
kirjutasin üles. Need kirjutatud
Saue ilusate ehitiste ja kaunite
märkmed aitasid mul hiljem, kui
koduaedadega. Nüüd on kätte jõudnud aeg
juba ka plaadid liikuma
kaasata üritusse ka kõiki asjahuvilisi.
hakkasid, kogu kokku panna.
Uhkustuseks niipalju, et 1965
Palun Teil kõigil, kes te tunnete huvi ja
aastal olin ainus üleeuroopalise
vajadust, teatada Saue Linnavalitsusse
Beatles- fan club- i ( keskusega
veel uusi võimalikke kandidaate kuni
Saksa LV) liige tolleaegsest
20.oktoobrini Kauni Kodu konkursile.

Konkurss Kaunis Kodu
ootab kandidaate
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3. oktoobril toimus Harju maavanema vastuvõtt
maakonna koolide Aasta Õpetajatele.
Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark õnnitles Aasta
Õpetaja 2005 nimetuse omistamise puhul 8 Harjumaa
õpetajat, kelle koolide juhtkonnad, hoolekogud ja
aineühendused esitasid Aasta Õpetajaks.
„Õpetaja on see, kes on noortele eeskujuks ning mis saab
olla parem eeskuju kui pühendunud töö eest tunnustatud
õpetaja,“ sõnas Harju Maavanema kohusetäitja Jaan Mark
Üleriigilisel Aasta Õpetaja 2005 vastuvõtul esindasid
Harjumaad Kose Gümnaasiumi vene keele õpetaja Leida
Tiis ning Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja, Harju koolijuhti de nõupidamise juht Enn
Kasemaa.

Aasta Õpetajad 2005
Harju maakonnas:
Erna Laanpere – Kuusalu Keskkooli matemaatikaõpetaja
Reet Mettis – Keila Algkooli õppealajuhataja
Karmi Rumm – Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja
Sirje Rints – Keila-Koa Sanatoorse Internaatkooli
õppealajuhataja
Leida Tiis – Kose Gümnaasiumi vene keele õpetaja
Merike Toompärg – Saku Gümnaasiumi keemiaõpetaja
Viktor Juhanson – Turba Gümnaasiumi direktor
Enn Kasemaa – Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Harju koolijuhtide nõupidamise juht

SAUE LINNA AASTA ÕPETAJAD 2005
Õpetajatepäeval, 5.oktoobril Saue Gümnaasiumist toimunud väikesel kontsert-aktusel kuulutati välja Saue linna
„Aasta Õpetaja 2005”. Sel aastal oli konkursile esitatud 10 kandidaati: Reet Vester, Ülo Vatsk, Enla Odamus,
Valdo Pilve, Heli Uustal, Ulvi Kanter, Maire Rabinovitð, Reet Jürgens, Kaia Välling ja Helgi Haber.
Aasta Õpetaja tiitleid anti välja kolm: üldhariduse, alushariduse ja huvihariduse valdkonnas.
Aasta õpetaja tiitli pälvisid Reet Vester, Reet Jürgens ja Ulvi Kanter.

Saue linna aasta õpetajad 2005 Reet Jürgens, Reet Vester ja Ulvi Kanter.
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Mitmed õpetaja Jürgensi juhendatavad lapsed võitnud auhinnalisi
kohti laste lauluvõistlustel.
Juhendab lasteaia õpetajate ansamblit, on seadnud muusikat
rahvatantsudele, koos lastekapelli ga saadab linna ja maakonna
tantsupidudel lasterühmade tantse.
Tema eestvedamisel toimub lasteaias traditsiooniline
heategevuslik laste kevadkontsert.
Kollektiivis hinnatud pedagoog, omab head huumori- ja
kriitikameelt, oskab kaasata teisi uute ideede rakendamisel.
Annab delikaatselt lapsevanematele nõu ja omab nende silmis
autoriteeti.
Lapsevanem kirjutab:
Lastega tegeledes on õpetaja Jürgens alati rõõmsameelne, oskab
olla üks nende seast. Lapsed ei võta teda tunnis kui ainult õpetajat,
vaid kui sõpra, kes õpetab huvitavaid laule ja tutvustab erinevaid
pille. Õpetaja on viinud muusikalise õpetuse lasteaias kõrgele
tasemele.
Siinkohal toome ära, mida ettepanekute tegijad tiitli pälvinud
õpetajatest arvavad:

Õpetaja Reet Vester on Saue Gümnaasiumi kunstiõpetaja, Saue Huvikeskuse keraamika ringi õpetaja
Kolleegid kirjutavad:
Ta on hinnatud õpilaste ja kolleegide hulgas kui väga hea õpetaja,
andekas organisaator ja juhendaja, kes tihti seab kooli huvid
kõrgemale isiklikest. Väga hea ringijuhendaja, arendab ja
arvestab laste loomupäraseid loomingulisi võimeid. Tunnis
õpilastega sõbralik ja alati julgustav. Tema nooruslik vaim on
erksam, kui ühelgi teisel temavanusel kolleegil.
Staaþikas pedagoog, teinud oma tööd suure pühendumusega.
Reet Vesteri töö ilu peegeldub eelkõige tema õpilastes, ei tööta
ainult klassiruumis. Viib õpilased õppekäikudele, need on ooda
tud ja populaarsed. On oma tubli tööga pälvinud nii õpilaste kui
vanemate kiidu- ja tänusõnad.
Tema õpilased on saavutanud häid tulemusi ja võitnud auhinnalisi
kohti paljudel üleriigilistel ja piirkondlikel konkurssidel ja toonud
sellega tunnustust ka õpetajale.
Saue koolis töötamise ajal on teinud palju aastaid tänuväärset
klassijuhatajatööd. Väga pühendu nud õpetaja. Tagasihoidlik,
sõbralik, nooruslik, töökas, hea kolleeg.
Õpilane kirjutab:
Reet Vester on selline õpetaja, kes oskab aine huvitavaks teha.
Olen olnud tema õpilane üle
7 aasta. Ta on innustanud mind oma ainega tegelema ning
sealjuures otsinud igat võimalust paljudest erinevatest
konkurssidest osavõtuks. Tänu temale olen ma võitnud ka mõned
auhinnad.
Temast on saanud minu lemmikõpetaja, kes aitab alati oma lahke
oleku ja sõbralikkusega. Arvan, et ta on igati väärt aasta õpetaja
tiitlit.

Õpetaja Reet Jürgens on Saue lasteaia “Midrimaa”
muusikaõpetaja
Kolleegid kirjutavad:
Asjalik, rõõmsameelne, südamlik, väga kohusetundlik, järjekindel,
oma tööd hästi tundev pedagoog. Tunnid on alati huvitavad,
sisukad, lastepärased. Suhtub oma töösse loovalt, oskab
rakendada uusi ideid. Pidudel etendavad lapsed tema kirjutatud
näidendeid. Reet Jürgensi muusi katunnid ja peod on omaette
elamus nii lastele kui ka vanematele. Lisaks põhitööle juhendab
laste laulu- ja plokkflöödiringi ja paljud seal õppinud lapsed on
asunud õppima erinevatesse muusikaõppeasutustesse.

Õpetaja Ulvi Kanter on Saue Muusikakooli solfedþo
õpetaja, poistekoori abidirigent, tütarlaste
laulustuudio ja ettevalmistusklassi juhendaja.
Kolleegid ja õpilased kirjutavad:
Töötab Saue Muusikakoolis alates kooli loomisest. Tema käe all
hakkas tegutsema muusikakooli ettevalmistusklass, temalt said
sisseastujad teadmisi muusikateooriast ja solfedþost. Õpetaja
Kanteri loodud on muusikakooli tütarlaste lauluansamblid, need
on esinenud paljudel Saue linna üritustel, saavutanud auhinnalisi
kohti maakondlikel ning üleriigilistel vokaalansamblite lauluvõist
lustel. Kauaaegne lauljakogemus ja särav isiksus aitavad kaasa
solistide juhendamisel, innusta vad lauljaid soololaulu õppima ning
solistidena üles astuma. Õpilased on edukalt esinenud ja tulnud
auhinnalistele kohtadele meie linnas , maakonnas ja üleriigilistel
solistide lauluvõistlustel - “Saue laululaps”, “Harjumaa laululaps”
“Laulukarussell”, “Tähtede laul” ja teised.
Suur osa Ulvi Kanteri tegevusest on pühendatud Saue
Poistekoorile, kus ta on abidirigent. Tema osa koori arengus on
väga oluline. Õpetaja on alati kaasas ja aitab poistekoori
laulupidudel, laagri tes ja kontsertreisidel.
Kolleegide meelest on Ulvi alati abivalmis, korrektne, ustav,
osavõtlik, kindlameelne ja toetav. Temaga on hea mõtteid
vahetada, tulevikuplaane arutada ja nõu pidada.
Ta on parim õpetaja, kuna õpilased austavad ja hindavad teda
väga kõrgelt. Seda tõestab lauluansambli laste soov tulla laulma
igal laupäevahommikul, siis, kui tahaks väga puhata. Õpilastele
pole muusikategemine kohustus, vaid on rõõm, suhtlemine, lõbu
ja eneseteostus.
Lisaks kõigele sellele on Ulvi Kanter ka ise pidev õppija. Pere ja
koolitöö kõrvalt täiendab ta ennast Eesti Muusikaakadeemias
jazzmuusika alal.
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AUSTRAALIA POISID
SAUE KOOLIS

4a klassi juhataja
Anu Lauri
12. – 23. septembril olid Saue
Gümnaasiumi IVa klassil külas kaks
toredat poissi, Ryan ja Tate Wallis
Austraaliast, Melbourne´ist. Selline
võimalus avanes neil tänu sugulaste, 4a
klassi õpilase Kaia-Triinu vanemate
abile ning Saue kooli juhtkonna
nõusolekule.
Huvitav kogemus oli see kõigile – nii
4a klassi õpilastele ja õpetajatele kui ka
Austraalia külalistele. Sellest, mida
poisid Eesti koolist arvasid, saate
lugeda järgnevast kirjast, mille
Kirjutas poiste ema Pia Maganov.
Saue Gümnaasium, täpsemalt 4a klass ja
nende õpetaja Anu Lauri, andsid meile
suurepärase võimaluse proovida koolielu
Eestis. Mina olen sündinud Austraalias ja
minu vanemad on eestlased, kes jõudsid
Austraaliasse 1949ndal aastal. Minu
kodune keel oli lapsepõlves eesti keel. Kui
ma külastasin Eestit neli aastat tagasi,
otsustasin, et poistele oleks väärt kogemus
tulla eesti kooli ning õppida eesti keelt ja
kultuuri. Minu sugulased Sauel olid lahkesti
nõus seda korraldama.
Me oleme nautinud siinolemise iga minutit.
Meile meeldib, et kõik vajalik on nii ligidal kool, pood ja bussipeatus. Kooli õpetajad
suhtusid poistesse kenasti ja koju jõudes
jäävad meile ilusad mälestused Saue
koolist.
Minu noorem poeg Tate (9-aastane)
avaldas ka oma arvamust:

“Mina arvasin, et kui ma lähen eesti kooli,
siis see saab olema väga raske, kuna ma
oskan vähe eesti keelt. Oli lihtsam, kui ma
arvasin. Mõnedes tundides, nagu
matemaatika, kehaline kasvatus ja
tööõpetus, ei olnud eesti keele oskamine
nii oluline. Klassiruum oli kena ja hubane,
aga Austraalias on mõned asjad teisiti. Me
istume seal vahepeal põrandale vaiba
peale maha ja arutame igasugu asju. Meie
Saue kooli õpetaja oli lahke ja sõbralik.
Eerik oli minu pinginaaber. Ta rääkis hästi
inglise keelt ja aitas, kui ma millestki aru ei
saanud. Koolilapsed olid samasugused
nagu Austraalia lapsedki. Me saime hästi
läbi. Mulle meeldis,
et iga tunni lõpus oli
vahetund,
sest
Austraalias on meil
mitu tundi järjest ja
ainult kaks pikemat
vahetundi ning kool
lõpeb meil alles
pool neli. Mulle
maitses Saue kooli
lõunasöök. Väga
hea!
Minu
lemmiktund
oli
inglise keel. Mulle
meeldis, et sain jala
kooli
minna,
Austraalias viib
ema mind autoga.
Viiulitunnid olid
toredad ja ma
õppisin ühe uue
eesti loo. Aitäh minu õpetajatele, eriti Anu
Laurile, Juta Rossile ja Anni Toomile!
Nautisin kooliaega Sauel ja tervet Eesti
reisi!”
Minu vanem poeg Ryan
(12-aastane) rääkis:
“Austraalias ma juba ootasin, millal saan
tulla Eestisse kooli.
Ma tahtsin väga
kohtuda
eesti
lastega ning näha,
kuidas
nemad
koolis käivad ja mis
nad seal teevad.
Esimesel päeval
olin natuke ärevil,
kuna kool oli nii suur
ja saginat täis. Minu
kool Austraalias on
väiksem.
Mulle
meeldis klassiruum,
sest
see
oli
traditsiooniline,
korras ja puhas.
Austraalias istuvad

lapsed gruppidena ringis laudade ümber
ja laste joonistused ripuvad üle toa
tõmmatud nööride küljes nagu pesu. Minu
ema istus kaks esimest päeva meie juures
klassis, kuid mina arvasin juba siis, et saan
ilma temata hakkama. Õpetaja oli alati
lahke ja abivalmis ning aitas meid klassi
sulanduda. Saue koolis olid huvitavaks
kogemuseks rütmika ja tööõpetuse tunnid,
mida meil Austraalias ei ole. Mulle
meeldiks, kui ka Austraalias sellised tunnid
oleksid. Kehalise kasvatuse tunnid
meeldisid mulle samuti, sest sain kõikides
mängudes kaasa teha. Peale tunde
mängisime viiuliansamblis, mis mulle ka

väga meeldis. Viiuliõpetaja Juta Ross andis
mulle ühe huvitava eesti loo mängida.
Mulle meeldis Saue koolis veedetud aeg
ja igatsen selle järele kodus. Suur tänu
suurepärase kogemuse eest 4a klassile ja
õpetaja
Anu Laurile.
Nägemiseni!”
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Saue kontserdihooaja algus.
BAROKKMUUSIKAT
GÜMNAASIUMI AULAS
Tähelepanuväärseid muusikaisiksusi ei käi Sauel just iga
päev. Seda tähelepanuväärsema kontserdi andsid
Saue Muusikakooli korraldatud kontserdisügise raames
flötist Neeme Punder ja pianist Lembit Orgse 27.septembril.

tämbriga klavessiinil või klavikordil.
Lembit Orgse mängis nüansirikkalt ja
peenelt, tuues barokk-muusika võlu
ka klaveril täielikult esile.
Muusika on suhtlemiseks imetore
keel. Muusikud suhtlesid oma mängu
kaudu publikuga ning eriti üksteisega, luues nauditava ansambli.
Ilmselt kõige olulisema muusikalise
nõuande saime teada enne lisapala:
Kirsti Raidma
sama teost ei mängitud barokkajal
Saue Muusikakool
kunagi samamoodi. Selle tõestuseks
võlusid mõlemad esitajad kuulsast
Esinejad saavutasid publikuga kohe Siciliano´st välja uutmoodi ja
hea kontakti, rääkides mängitavatest uhkemaid kaunistusi.
teostest huvitavaid fakte. Saime
Neeme Punderilt näiteks teada, et Saue Muusikakooli noored muuJohann Sebastian Bachi flöödi- sikaõppurid kirjutavad kontserdist
sonaatide arv kõigub erinevatel nii:
andmetel kolmest seitsmeni. Puudub Laura: Flöödi tämber oli mahe ja
lihtsalt täielik kindlus, kas need kõik pehme ning sobis klaveri tämbriga
on ikka kuulsa meistri looming.
kokku. Kui flööt kiiresti mängib,
Flöödi ülemhelirikas kõla lummas kõlab see väga hästi. Flöödimängija
juba esimestest nootidest.
Bachi flöödisonaadis Esduur leidus nii kiirete osade
lakkamatut tegutsemist kui
ka kuulsa Siciliano
mõtlikku ilu. Prantsuse
süidid klaverile koosnevad
vanadest erinevate rahvaste
tantsudest. Lembit Orgse
jutu järgi tähendab süidi nr.
2 helistik c-moll „magusalt
nukraid” palu. Prantsuse
süidis nr. 4 tegi Bach ka
pisut nalja, kasutades
hoogsa Gigue teemana
postisarve hüüdu.
Viimasena kõlas Bachi poja
Carl Philipp Emanueli
kiiretempoline Hamburgi
sonaat.
Meie uus tiibklaver on ilusa
särava kõlaga, kuigi Bachiajal mängiti teistsuguse

oli lõbus ja õõtsus ning tantsis ühelt
jalalt teisele. Klaverimängija muutuvast näoilmest võis loo sisu teada
saada.
Carmen: Flöödimängijatele oli hea
kuulata, kuidas proff mängis.
Märt: Käiksin meeleldi sellistel
kontsertidel, mis avardavad mu
teadmisi.
Linda: Flöödimängija rääkis väga
humoorikalt ja lastesõbralikult.
Siim: Kontsert oli tore ja lõbus, kuid
väga palju korraga ma barokkmuusikat ei kuulaks.
Carol: …kui panna silmad kinni, siis
on väga mõnus oma mõtteid
mõlgutada, taustaks Bachi sonaadid.
Saue linnarahvas! Kasutage
võimalust tasuta või sümboolse tasu
eest nautida head muusikat. Siia pole
jõudnud pealinna piletihinnad ning
Saue kontserdisügise raames tuuakse
head esinejad koju kätte.
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas kasutusload,
kinnitas hinna-pakkumise, eraldas
raha, arutas sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 34 istung toimus
05. oktoobril 2005 ja
päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 339.
2. Korterelamutele kasutusloa andmine (Koondise 19
A ,B, C, D)
Otsustati vastu võtta korraldused nr 340-343.
3. Kasutuslubade andmine ( Koondise tn 19 parklale
ja tehnovõrkudele).
Otsustati vastu võtta korraldused nr 344-345.
4. Segu tn 4/6 tootmishoone laiendusele kasutusloa
andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 346.
5. Tõkke tn 39 üksikelamu rekonstrueerimisele
kasutusloa andmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 347.
6. Gümnaasiumi söökla arvelevõtmine bilanssi
põhivarana.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
11. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine.
Otsustati suurendada eelarve tulude ja kulude osa
59 609 krooni:
* Kultuurkapital – Saue Gümnaasiumi kabinetklaveri
soetamise osaliseks katteks 50 000
* Harjumaa Spordiliit – kehalise kasvatuse õppeinventar
3609
* Harjumaa Omavalitsusliit – kontsertsügise
korraldamine
6000
Otsustati vastu võtta korraldus nr 348.
12. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 22 500 krooni „Saue linna aasta
õpetaja 2005” konkursi läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 349.
13.Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Kinnitati klaveri ostmisel parimaks pakkujaks AS SEB
Ühisliisingu liisingupakkumine summaga 291 271 krooni
koos käibemaksuga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 350.
14. Avaliku ürituse korraldamine.
Nõustuti Lyons Club ja Saue Naisseltsi poolt 09. oktoobril
sportliku ürituse „Saue kepikõnni sügismatk”
korraldamisega.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 351.

15. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 352.
16. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 353.
17. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 354.
18. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise
koduse lapse toetuse maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 355.
19. Erandkorras sõidusoodustuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 356.
20. Erandkorras Saue Lasteaia „Midrimaa”
osalustasu soodustuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 357.
21. Info.
21.1 Saue linna sümboolika ja tunnuslause kasutamise
valimiste reklaamis
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

SAUE HUVIKESKUSES
OKTOOBRIS
28. oktoobril kell 18.00 koolimaja saalis
Lauluklubi - ühislaulmine, vanade laulude
meeldetuletamine. Ootame meiega ühinema
elurõõmsaid lauluhuvilisi!
Juhendaja Katrin Järvlepp
Koolivaheajal õpilastele:
25. oktoobril kell 14.00-16.00
ruumis 415 sota-pota käsitööringi töötuba
Pärlite valmistamine
juhendab Made Kaares
26. oktoobril kell 11.00-13.00 ruumis 407
Portselani- ja klaasimaali
töötuba juhendab Reet Vester
27. oktoobril
innaekskursioon koos giidiga Toompeal
Osalemine töötubades ja linnaekskursioon on
õpilastele tasuta. Vajalik eelregistreerimine
koolimajas ruum 124 või
telefonidel 6595 009, 52 34 339
Sirje Luberg
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LÕPPESID EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
AUTODE RINGRAJASÕIDUS
Septembris toimus kaks viimast etappi autode ringrajasõidus. Eelviimasel, 9.etapil tuli
14-aastane sauelane Mihkel Selberg kolmandale kohale. Selle etapi võiduga tagas Mikk
Maaten endale teist aastat järjest Eesti noortemeistri tiitli. Viimasel, 10.etapil pidid
selguma hõbe- ja pronksmedali omani kud eelmisel etapil teiseks tulnud Valdur Komp´i
ja Mihkli vahelises duellis. Paraku purunes kolmandal ringil Mihkli auto mootor. Sellest
väljavoolanud õlile sattudes ei suutnud Komp oma autot valitseda, tegi “pirueti”, sõitis
rajalt välja ning langes võistlejaterivi lõppu. Vaatamata meeleheitlikele jõupingutus tele
ei suutnud Komp edasise võistluse käigus tõusta
kõrgemale neljandast kohast. Võitis taas Maa ten, teine
oli Taavi Kuul ning kolmas oma senise elusõidu teinud
alles 10-aastane Enri Sildveer, kes viimastes kurvides
tõrjus edukalt kõik Komp´i möödasõidukatsed.
Kokkuvõttes oli esimene Mikk Maa ten 170 punktiga,
talle järgnesid Valdur Komp 131 ja Mihkel Selberg 129
punktiga. Üldse said punkte
19-st ülesantud võidusõitjast 15.
Foto Karmen Vesselov
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Saue keskuses
asuv ilusalong
vajab

KÜÜNETEHNIKUT
Palume CV koos
sooviavaldusega saata
e-postiga:
ele@netvision.ee
Lisainfo: Ele Sokolov
Tel: 53 489 016

!

PUITBRIKETT

Neljapäeval,
27.oktoobril kell 10.30
PÄEVAKESKUSES
Kütise 4

LOENG

Uriinipidamatus ja
sellega toimetulek
Lektor Merike Mikko
MTÜ Inkotuba

MÜÜA

kõrge
kõrge kütteväärtusega,
kütteväärtusega,
pakitud
pakitud

SÖÖGIKARTUL

Tallinna
Tallinna piires
piires
transport
transport tasuta
tasuta

kojutoomisega

INFO
INFO 566
566 55
55 445
445

„Vineta”

5 649 7263

Ostan 1-toalise korteri Sauel
Tel: 56 636 923,
e-mail: katik78@hot.ee
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MADRATS ON MÕELDUD MUUKS
KUI SUITSETAMISEKS
Kirill Teiter
Harjumaa Päästeteenistuse peaspetsialist
Jumala õnnistatud Saue linnas on viimase
kolme aasta jooksul aset leidnud vaid 17
palangut. Ehk sama palju, kui Tallinna
linnas ühe rahuliku päeva jooksul.
Umbes pooltel juhtudel (täpsemalt 8) põles
kulu, enamasti raudtee ääres. Kulule
lisanduvad kaks tossama läinud prügikasti,
kaks kuuri, üks raudteeliiper, üks
prahihunnik, üks õhtusöök, ühe maja
ülekoormusest kuumaks läinud elektrivärk
ja 2003. aasta augustis tervenisti pool maja
Kauguse tänaval, mis oli kõige suurem
tulekahju kolme aasta kohta.
Kas sellest tuleneb, et Saue inimesed on
nüüd igaveseks ajaks tuleõnnetuste eest
kaitstud? Kardan, et mitte. Mida kauem
midagi ei juhtu, seda suurem on tõenäosus,
et peagi juhtub ja kuidas veel.
Nimelt on linna vahel kõndides näha, et
mitte kõik Saue inimesed pole
tubakasuitsetamist veel maha jätnud. Siinseal vedeleb konisid, mõnel aga suitseb

pabeross suisa hammaste vahel. Arvata
võib, et seda tehakse ka kodus ja mitte
ainult köögis tabureti peal kõõludes, vaid
ka pehmel diivanil või tugitoolis
mõnuledes, televiisorit vaadates ja õlut
peale rüübates. See aga on üpris ohtlik, sest
kui tukk peale tuleb, kukub hõõguv
koniots otse polstrile ja põletab porolooni
eriti mürgise augu. Inimene jääb vingust
nüüd nii raskelt magama, et ei märkagi,
kuidas elusana sisse põleb.
Naaberlinnas Tallinnas, mille koosseisu
Saue kunagi kuulus, läheb suitsetamise
läbi hauda 7 inimest aastas, erandiks vaid
aastad 2002 ja 2004, mil sohval tossajaid
oli vähem. Kuid tänavu nii Tallinnas kui
mujal Harjumaal on sedalaadi juhtumid
taas sagenenud. Esialgse hinnangu järgi
lõpetas magamisasemel suitsetamine
vähemalt nelja pealinlase elunatukese,
tõenäoliselt lisanduvad neile üks
meesterahvas Keila-Joalt ja üks
naisterahvas Paldiskist.
Ka mujal Eestis suigub sigareti tõttu
igavesse unne vähemalt iga kolmas
tulekahju ohver. Neid aga, kes

vingumürgitusega või põletushaavadega
põlevalt diivanilt haiglasse ravile viidi,
pole kokku loetud. Võib öelda, et kümneid
küll. Kes loeb pidevalt Harjumaa
Päästeteenistuse veebilehte www.ttpa.ee ,
saab vähemalt Harju keskmisest aimu.
Ega siin muud ei aita, kui sohvalt, diivanilt,
madratsilt, tugitoolist või voodist ikka
kööki taburetile üle kolida. Tukkuma
jäämise tõenäosus on seal märgatavalt
väiksem, ka koni kukkumine pole nii
ohtlik. Ent köögis tuleb arvestada teisi
ohutegureid. Esiteks ei tohi gaas lekkida
(suitsule tuld tõmmates võib köök õhku
lennata), teiseks aga ei tohi korralikult
kustutamata konisid prügiämbrisse kallata.
Kuna sealsamas kraanikausi all hoitakse
tavaliselt ka lahusteid ja süütevedelikke,
tuleb kärgatus eriti kõva.
Muidugi oleks kõige lihtsamaks
lahenduseks suitsetamisest loobumine, ent
selleks on võimelised üksnes tõelised
mehed ja õiged naised. Madrats on ju
mõeldud millekski muuks kui
suitsetamiseks.

TURVALISEMA ELU
NIMEL

Aknast välja visatud diivanist on järel vaid vedrud. Järelikult oli
sohval suitsu tehtud.

Mart Meriküll
Saku kj
38ndal nädalal registreeriti Saue linnas 14
teadet – avaldust. Algatati 1 kriminaalasi
(ametiseisundi kuritarvitamine). Saue
kaubakeskusest toimetati politseisse 2
korda vargad - esimesel juhul oli tegemist
grupi alaealistega Haiba lastekodust. 1-l
korral alkoholiseadust (joobes tänaval).
Lõhuti ära katlamaja aknad, isikud saadi
kätte ja toimetati politseisse. Leiti üles
varastatud sõiduk. Nädal valdavalt vaikne
ja rahulik.
39ndal nädalal registreeriti Saue linnas 22
teadet-avaldust. Algatati 1 kriminaalasi(ei
ole otseses seoses Sauega). Tule tn 3 kukkus
joobes noormees alla 4-ndalt korruselt, viidi
ravile, ohtu elule ei ole.
Kaubakeskuses konflikt turvamehe ja isiku
vahel, isik toimet. osakonda.
Olerexi juures avarii, kannatanuid pole.
Vargus kaubakeskusest, isik toimetati
osakonda. Teavitati ka summutita võrrist ja
ohtlikust teelõigust (Nurgakivi-Tammelehe
ristmik).
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SAUE PUIDU OÜ

MÜÜME

(Kesa 20, 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

14. oktoober 2005

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

• MAITSVAD LÕUNAD
• A LA CARTE ROAD
• KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA
TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

HOTELL
HOTELL
RESTORAN
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
KONVERENTSIKESKUS
SAUN
SAUN MULLIVANNIGA
MULLIVANNIGA
KÄMPINGUD
KÄMPINGUD
KARAVANIPARKLA
KARAVANIPARKLA
MASSAAZ
MASSAAZ
SOLAARIUM
SOLAARIUM
Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

"

LGP. PROUAD, PREILID!
Olete oodatud jälle

„KERSTI JUUKSURIÄRISSE”
Kuusemetsa tn 36, Saue linnas.
E-L 10.00-20.00
Tel 6 740 015
Võimalik ka koduteenus!

Töde on valus uskuda, raske kaotuse lein....
Südamlik kaastunne Anti Kõdar'le perega
kalli õe

MAIE KIVISTIK'U

surma puhul
tädi Hilda, Jaan ja Lembit peredega Saaremaalt

Üks väike küünal süüta, mõtle, meenuta .......
Sügav kaastunne Anti Kõdar'le perega
kalli õe

MAIE KIVISTIK'U
kaotuse puhul

Mare, Madis, Astrid ja Uno

e-mail: info@ptc.ee
PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

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
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SAUE NOORED!
Tulge
Noortekeskuse
sügisvaheaja
Kunsti-,
koolitus ja
seikluslaagrisse
Pivarootsis

24.–27.oktoobrini.

Saad osaleda
! kunsti ja käsitöö
töötubades
! kodanikukoolis
! seiklusrajal
! ronimisseinal
! jalgrattamatkal
! maastikumängus
Õhtuti karaoke ja saun
Osalustasu 180 krooni sisaldab
ööbimise, toitlustamise,
tegevuseks vajalikud vahendid,
sõidu Pivarootsi ja tagasi Sauele
Korraldajad Saue Noortekeskus
ja Saue linna lastekaitse ühing
Info ja registreerimine
noortekeskuses
tel: 6 790 195 alates kella 14.00
Osavõtutasu palun kanda
20.oktoobriks Saue
Linnavalitsuse arveldusarvele
Hansapangas 1120155821 või
Ühispangas 10220028782015

Kiirustage!
Kohtade arv on
piiratud
NB! Kuna oleme
Pivarootsis on
noortekeskus
24. – 26.10.05.a
SULETUD

Ele Ilu Stuudio

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS
ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

Pärnasalu 11 (Arco Transport’i hoone, endise
juuksuri – kullassepa ruumides)

Kosmeetik
Maniküür, pediküür
Kõrvarõngaaugud

Küünetehnik
Solaarium
(uus võimas 6,5 kw
profisolaarium SOL-ID)

Avatud E-R 10-18, L 10-14
Tel 711 16 34, GSM 534 89 016
http://www.netvision.ee
e-post: ele@netvision.ee
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RAFAEL AMOS

NR. 154
VAJAJATELE ABI - TEGIJATELE VÕIMALUS
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alik linn”
VALIMISLIIT “Sõbr
“Sõbralik
ALLAN PIHLAK
kandidaat nr. 104

ELVIIRA ALAMAA
kandidaat nr. 105

Sündisin Mulgimaal 1944.a.,
abielus, peres on üles
kasvanud kaks toredat last.
Olen Saue Linnavolikogu
sporkomisioni esimees.

Olen abielus ning kahe
lapse ema.

Olen diplomeeritud elektriinsener,
lõpetanud Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Polütehnilise
Instituudi.Töötegemist alustasin 1963.a. elektrimonöörina Tallinna
Soojuselektrijaamas, siis olin Ahtme Soojuselektrijaama valveelektrik,
Ülemiste Soojuselektrijaama vahetusinsener, Eesti Energia Keskdispetsherteenistuse dispetsher. AS LSMK eelkäijas, Vabariiklikus LSMK-s
alustasin 1980.a. ja tõõtanud kommertsdirektori,tootmisdirektori, juhatuse
liikme ametites. Sauele olen ehitanud maja. Hobideks ongi
ehitamine(valmis on saanud ka suvila) ning sport. Olen Saue Maleklubi
asutajaliige, teen tervisesporti ja organiseerin jäähoki arendamist.
Spordiklubi THK-88 president klubi asutamisest alates 1988.aastal. Aitan
jõudumööda kaasa abikaasa poolt juhitud Pihlaka talu arengule. Seal
kasvatatakse ratsahobuseid. Pean väga tähtsaks eetilist käitumist, olgu
see tööasjades ,spordis või poliitikas.
Toetan igati valimisliidu „Sõbralik Linn“ programmi ja mul on hea meel
märkida, et meie programmis on väga suur rõhk spordi ja kultuuri edasisel
arendamisel Saue linnas.
Ainukesena kandideerivatest valimisliitudest/erakondadest ütlesime
selgelt välja tehisjääväljaku rajamise vajaduse idee. Ja meil on ka
konkreetne plaan selle teostamiseks.
Kui valite mind uue Saue Linnavolikogu liikmeks, tahan täie jõuga kaasa
aidata spordi arendamisele meie linnas.
Olen veendunud, et oman selleks vajalikke teadmisi ja kogemusi.
Julgen ja oskan küsida ja oskan ka oma taotlusi põhjendada.

Sündisin 28.mail 1971.aastal
Tallinnas, lõpetanud Tallinna 21.Keskkooli muusika eriklassi,
G.Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise ja
muusikapedagoogi erialal, Eesti Muusikaakadeemia
koorijuhtimise erialal.
Olen Saue Poistekoori dirigent. Selle koori tegemistes osaleb
praegu 150 poissi. Olen Harjumaa Poistekoori dirigent. Seal
laulab poisse üle maakonna.
2004.aastal pälvisin Saue linna „Aasta õpetaja“ tiitli.

ARNE SÕNA
kandidaat nr. 114

KRISTA
DUDARENKO,
kandidaat nr. 116

Kinnitan Sulle, et kui valid
mind Saue Linnavolikogusse siis seisan hea;

•
•
•
•
•

et Saue linn areneks nagu peab arenema
üks korralik KODU
et Saue lapsed saavad turvaliselt omandada
hea hariduse
et vanaduspõlve pidavad sauelased ja puuetega
nimesed saavad Sauel võrdselt teistega osa kultuurist
et ettevõtja, kes Saue linna rikkamaks muudab, saab
vääriliselt koheldud
et elanike arvamusi ja soove ei kuulata ainult kord nelja
aasta jooksul - valimiskoosolekutel.

•
•
•
•
•

Seisan laste ja noorte huvide ning nende vaba aja
kasuliku sisustamise eest.
Soovin, et Saue eramajade rajooni rajataks lastele
mänguplatsid, hooldataks haljastust ning
paigutataks istepinke.
Olen tervisekeskuse arendamise poolt.
Tahan, et Saue kooli söökla ruumikitsikuse
probleem lahendatakse.
Aitan kaasa Saue linna kultuuri edendamisele ja
Saue Muusikakooli arengule.

Olen sauelane alates 1972.
aastast; abielus,
kaheaastase tütre ema.

Hindan kõrgelt Saue linnale antud UNICEF´i tiitlit.
Tahan omalt poolt kaasa aidata eelkõige kodulinna püsimisele
laste- ja noortesõbraliku paigana. Saue arenemiseks ning
perede rahulolu süvendamiseks keskendun järgmistele
teemadele:
•
•

linna rohelise keskkonna säilitamine
laste ajaveetmisvõimaluste rikastamine.

Olen oma südameasjaks võtnud uute mänguväljakute rajamise,
väikelaste mängutoa loomise, pere- ja beebikooli töö
intensiivistamise.

