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LÜHIUUDISED

Levib võimalik
SMS-i pettus
Põhja Politseiprefektuuri Majanduskuritegude talitus hoiatab SMS-i teel leviva
võimaliku pettuse eest.
Politseil on teada juhtumeid, kus juhuslike
inimeste mobiilile saabub lühisõnum
sisuga “Inimene, keda Sa tunned, soovib
Sinuga meie kohtumisteenuse kaudu
kontakteeruda. Et teada saada, kes see
on, helista tavatelefonilt numbril
008823372000650.”
“Eeldatavalt võib lühisõnumis olevale
numbrile helistamine lõppeda suure
telefoniarvega, sest tõenäoliselt läheb
kõne Bangladeshi ning sellele võib olla
kehtestatud
eritariif,”
selgitab
Majanduskuritegude talituse politseijuhtivinspektor Anu Baum, kes soovitab
SMS-i lihtsalt ära kustutada. Varem pole
politseile taoliste petuskeemide kohta
teavet tulnud.
• Sauelased Dimitri Borovik ja

Tambet Pikkor suusatavad
olümpial !
Sauelastel pole siiani eriti hästi läinud.
Dimitri Borovik oli 20 km distantsil 71. kohal
ja sprindis 77.
Tambet Pikkor pingutas hüppemäel üle ja
läks murdmaarajale 43ndana. Päeva 16.
sõiduaeg tõstis ta lõpuks 33. kohale.
Kuid osa võistlusi on veel ees, seega
parandamisvõimalused olemas.
Saue meeste võistluste ülekandeajad
Eesti Televisioonis:
Laupäev, 18. veebruar
15.20-16.30
Laskesuusatamine – jälitussõit
Teisipäev, 21. veebruar
11.55-12.50 Kahevõistlus – sprint/hüpped
12.50-14.50 Laskesuusatamine - teade
14.50- 15.30 Kahevõistlus – sprint/7,5 km
Laupäev, 25. veebruar
10.50-12.00 Laskesuusatamine - ühisstart

• 16. veebruaril andsid Tallinna Keskraamatukogu peamaja saalis , Estonia pst.
8, tasuta kontserdi Saue Muusikakooli
õpilased. Esinemine toimus kontserdisarja
“Väikesed interpreedid keskraamatukogus” raames.

• Reede, 10. veebruari
varahommikul kell 5.40 teatati
tulekahjust Tule tn 30,
kus veoautokastide keevitamisega
tegelevas ettevõttes süttis värvitsehhi
ventilatsioonisaht. Põlema läksid ka
kõrvalruumi ladustatud traktorikummid,
mis
v
kuuma käes paukudes plahvatama
hakkasid. (täpsemalt saate lugeda lk. 7)
• 16. – 19. veebruaril viibib Sauel meie
Prantsusmaa sõpruslinna Quincy-sousSenart´i 10-liikmeline delegatsioon
linnapea Daniel Besse juhtimisel.
• 17. veebruari õhtul võtab külalised ja
Saue linnajuhid vastu Prantsuse Vabariigi
suursaadik, Tema Ekstsellents proua
Chantal de Bourmont.

Saue Gümnaasiumi
tea
ted
teated
Alljärgnevad teated, soovitused ja
soovid, saatis toimetusele Saue Gümnaasiumi direktor JAAN PALUMETS.

Kutsun kõiki Saue Gümnaasiumi
põhikooli osa õpilaste vanemaid
toetama õpilaste sooja toidu
söömist koolipäeva jooksul (hind 4
kr.päevas).
UUDISED
9. veebruaril koguneti Tallinna Mustpeade
Majja, kus toimus koolitusprojekti DigiTiiger
avaüritus. Saue Gümnaasium on ainus
koolitusprojekti haaratud ja juhtiv kool
Harjumaal.
DigiTiiger on Tiigrihüppe Sihtasutuse
koolitusprojekt, mis viiakse läbi arengukava
„Õppiv Tiiger” raames. 40-tunnine
DigiTiiger seob innovatiivsed õppemeetodid ja õppevahendid järgmiste
teemade lõikes:
- e – õppe keskkond
- e - portfoolio
- mõiste – ja mõttekaardid
- uusmeedia ja koostööprojektid
õppetöös
- õpitarkvara ja veebilehtede hindamine
- teadmiste kontrollimise meetodid ja
mõtestatud õppimine
DigiTiiger on suunatud aineõpetajatele ning
kavakohaselt läbib järgmise nelja aasta
jooksul uue kursuse 6 000 õpetajat üle
kogu Eestimaa.

Saue Gümnaasium on Harjumaa õpetajate
Koolituskeskus ja pidulikul lepingu
allkirjastamisel täienes kooli arvutitehnika
üle 96 000 krooni maksva, tasuta üle antud
riistvaraga (puutetahvel; sülearvuti, Dataprojektor). Koolituse õppekava väljatöötamisel osalesid Tartu Ülikool, Tallinna
Ülikool, sihtasutuse pikaajalised koolitajad
ja eksperdid.
Koolitama hakkab koolitusprojekti konkursi
edukalt läbiteinud Saue Gümnaasiumi
õpetaja Tiia Niggulis.
• 10. veebruaril toimus kooliolümpiamängude avamine.
Saue kooliolümpiamängude raames
toimuvad kuni 7. märtsini erinevad üritused
- suusanädal, Torino olümpiamängude
maskottide meisterdamine, olümpiateemalised joonistused, viktoriinid, klasside
suusapäevad Nelijärvel, karneval uiskudel
Premia jäähallis jne. (Avamisest saate
lugeda lk. 10)
• 16. veebruaril toimus koolis Harjumaa
3-ndate klasside õpioskuste olümpiaad
• 16. veebruaril külastasid Saue
Gümnaasiumi koolijuhid Kirgiisiast,et
tutvuda Eesti hariduskorraldusega
• Jätkuvad uue riikliku õppekava projekti
arutelud
a) 17.02 – direktorid (Laagri koolis)
b) 2.märts – Lääne-Harjumaa koolide
õpetajad (Saue Gümnaasiumis);
EELTEATED
• 22.
veebruaril
laulab
Saue
Gümnaasiumi aulas IVO LINNA
• 2. märtsil kell 18.00 algab Saue
Gümnaasiumis 8. - 9. klasside
AMETIÕHTU, kus saab põhjaliku teavet
paljudest õppimisväärsetest ametitest.
Ametiõhtu on korraldatud Lääne-Harju
põhikoolide õpilastele.

SOOVID

Millal siis veel kui mitte meie riigi
sünnipäeva eel ja ajal soovida
rohkem
rahvuslikkust
ja
isamaalisust meie igapäevastesse
tegemistesse.
Ilusat Eesti Vabariigi 88. aastapäeva
kõigile sauelastele ja kohtumiseni
Toompeal 24. veebruari hommikul
rahvuslipu pidulikul heiskamisel !

Eelmine ajaleht Saue Sõna jõudis tootmistsükli häirete tõttu
lugejateni hilinemisega.

Toimetus palub meid vabandada.

3

EESTI VABARIIGIL ON SÜNNIPÄEV

17. veebruar 2006

EESTI ÜHTSUSEST
Tänavune Eesti riigi
sünnipäev langeb Torino
olümpiamängude ajale –
loodan, et nendel mängudel võidetud Kristina
Smiguni kaks kuldmedalit
koos olümpiamängude
üldise ühteliitva ning entusiastliku atmosfääriga ja
lootus
medalilisale
annavad ka meile, Eesti riigi kodanikele, pikaks ajaks
hea enesetunde.
Kaasaegne ühiskonnateadus vaeb sügavuti küsimuste
üle, kas riiki peaks olema rohkem või vähem, milline
on riigi roll üksikisiku elus, milline on üks tänapäevane
riik ?
Kas Eesti on tänapäevane riik ?
Üks küsimus, mille üle ise sageli mõelnud olen,
puudutab Eesti ühtsust – ja seda mitte üksnes
geograafilises mõttes (kuigi ka selle üle on viimasel
ajal sageli piike murtud). Ehk siis mõttelist või vaimset
ühtsust. Eestil läheb hästi, võrrelduna näiteks
Prantsusmaaga, mida alles hiljuti vapustasid
massirahutused või Taaniga, mille näilise ühtsuse
lõhestas Taani rahvuslipu tõrvikuks muutmine nii
mitmeski maailmalinnas. Meie muulased ei murra
barrikaadidele (nagu Läti venekeelsed koolinoored,
näiteks), meie rahvussümbolite rüvetamist pole
viimastel aastatel ette tulnud (kuigi meie Moskva
saatkonnahoone suunas on värvipurke heidetud). Eestil
läheb häbemata hästi ka majanduslikus mõttes – kiire
majanduskasv viib meid loodetust kiiremini Euroopa
keskmisele järele, Eestis väljatöötatud tehnoloogilised
lahendused on saanud ülemaailmselt kuulsaks. Meie
rikaste edetabel on avaldatud iga endast vähegi
lugupidavas ajalehes.
Ehk siis (vähemalt näiliselt?) on rikkus ja töökus au
sees.

president (veel) Rüütel, vaid hoopis kodanikud Mänd,
Ots ja Kruuv. Need aga, kes seal Toompeal tülitsevad,
on üksnes usurpaatorid. Lõhestumisest rääkides
meenub ka meie sotsioloogide poolt viljeldud
kontseptsioon „kahest Eestist”. Ja veel hulgaliselt
vastastamisi: küll astmelise tulumaksu poolt ja vastu,
küll emapalga poolt ja vastu, küll meest poolt ja naiste
vastu jne.

Kuid kuidas siis selle kõige varjus on vaimse
ühtsusega? Toon ühe näite, mis on paradoksaalne nagu
meie kaaseg: mitte ainult suur Hiina riik ei ole
lõhestunud Rahvavabariigiks ja Taiwaniks, vaid ka
Eesti – nt netisaidilt http://www.hot.ee/nommevalitsus/
võite lugeda, kes on Eesti õigemad valitsejad. Ehk siis
leiate, et Eesti riigi peaminister pole sugugi Ansip ja

ILUSAT EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVA
KÕIGILE !

v

Hääkene küll - ega sellises killustumises polegi
tänapäevases „hõimuühiskonnas” midagi imelikku ja
kaasaegne liberaalne riik võimaldab igati pluraalsust
mõttesuundades. Õieti – tänane riik toetubki põhimõttele, et mõtteline vabadus on kõige alus. Ja ega
tänase Eesti kuumim debatiteema olegi õiguslik
järjepidevus, vaid homoabielude lubatavus.
Ja nii on ka meie Eestiga – senikaua, kui kõikmõeldavad huvirühmad ja tugigrupid, vähemused ja
enamused, eestikeelsed ja muukeelsed, leiavad selle
olevat ühe mõnusa elupaiga, ongi kõik hästi. Inimesed
ei muutu kunagi üksteisega sarnaseks, ei hakka päris
ühte moodi mõtlema ega ütlema. Hoidkem siis oma
Eesti korras kui mesilaspere. Et kõik, kes sellega
seotud, tahaksid kodus olla ja tagasi tulla.
Lõpetuseks mõtteline liitev sõnum luuletaja Paul-Eerik
Rummo kuulsast poeemist:
Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere
me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere
ja läheme läbi mere mis tõuseb me vastu tige
ja läheme läbi mere ja muud me ei vaja tuge
ja muud me ei vaja tuge kui üksteise selged õlad
ja muud me ei vaja tuge kui ühised rõõmsad võlad
kui ühised rõõmsad võlad mis üheskoos tuleb meil kesta
need ühised rõõmsad võlad neid meri ei saa meilt pesta

Saue linnapea
ERO LIIVIK
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2. veebruaril, Tartu
Rahu 86. aastapäeva
tähistamisel Tartus,
Vanemuise 35 maja
ees, pidas Tartu Rahu
Põlistamise Seltsi
liige, sauelane Henn
Põlluaas kõne. Saatis
selle toimetusele ning
palus avaldada.
Täna 86. aastat tagasi siinsamas
allkirjastatud ajalooline Tartu
Rahuleping, üks Eesti Vabariigi
juriidilistest alustaladest, on
kahtlemata Eesti diplomaatia
kõigi aegade suurim võit.
Paraku oleme aga tänapäeval
pealt nägemas ka ühte Eesti
diplomaatia suurimat kaotust loobumist Tartu Rahulepingust,
sellega paika pandud Eesti-Vene
piirist ja katsest seadustada
Vene kuritegelik annektsioon
osal Eestimaast.
Rahvusvahelise õiguse asjatundjad kinnitavad, et EestiVene piirileping on otseses
vastuolus Eesti Põhiseadusega.
Sellele vaatamata lükkas
Riigikohus kõik piirilepingu
tühistamiseks esitatud hagid
nende sisu arutamata tagasi, sest
muidu tulnuks ka neil
tunnistada, et piirileping on
seadusevastane. Vastav otsus
tehti salaja, suletud istungil,
mida isegi ei protokollitud.
Teatavasti on valdav osa
Riigikohtunikest endised
kommunistid ehk laenates Jüri

PROBLEEMID
Adamsi sõnu: „isegi punasemad
ja rumalamad kui Riigikogu”.
Kuid ometi on nii president,
valitsus, Riigikogu kui ka
Riigikohtu liikmed tõotanud olla
ustavad Eesti Põhiseadusele.
Tartu Rahu Põlistamise Selts tegi
hiljuti riigijuhtidele avaliku
pöördumise, mille siinkohal
lühendatult teile ette loen:
„Seoses peaminister Ansipi ja
välisminister Paeti avaldustega
Eesti jätkuvast valmisolekust
sõlmida Eesti-Vene piirileping,
protesteerib Tartu Rahu
Põlistamise Selts kategooriliselt
Eesti riigi huve kahjustavate
katsete vastu loovutada tasuta
Venemaale
okupeeritud
Petserimaa ja Narva jõe tagused
Eesti alad.
Ei ole olemas vähimaidki
poliitilisi, juriidilisi, majanduslikke ega moraalseid põhjendusi, mis sunniksid Eestit
sõlmima otseselt Põhiseadusega
vastuolus ja riiki kahjustavat uut
Eesti-Vene piirilepingut ning
seadustama Venemaa kuritegelikku okupatsioon enam kui
5 % Eesti territooriumil.
Kõik valitsevate ringkondade
poolt esitatud põhjendused
piirilepingu sise- ja välispoliitilise vajaduse kohta on
osutunud naeruväärseteks ja
valedeks. Euroopa Liit on
deklareerinud, et piirileping on
Eesti ja Venemaa kahepoolne
küsimus. Eesti juhtkonna jätkuv
ja põhjendamatu soov loobuda
vabatahtlikult osast oma riigi
territooriumist on ajaloos
absoluutselt pretsedenditu. Eesti
peab hakkama käituma iseseisva
riigina ning lähtuma suhetes
Venemaaga oma riigi ja
kodanike huvidest.
Rahvusvaheline õigus ei tunnista
ühtegi territoriaalset muutust, kui
see ei ole kooskõlas asjaomase
rahva vabalt väljendatud tahtega.
71-82,5 % Eesti rahvast on
küsitlustel avaldanud oma
vastuseisu Tartu rahulepingu
järgsetest piiridest ja Eesti
territooriumist loobumisele.
Põhiseaduse järgi on Eestis
kõrgeima võimu kandjaks rahvas

ja rahvas on oma kindlat tahet
selgelt väljendanud.
Tartu Rahu Põlistamise Selts
nõuab, et Vabariigi valitsus
võtaks tagasi oma allkirja
häbiväärselt piirilepingult ja
Riigikogu denonsseeriks 20.
juunil. 2005 ratifitseeritud
Eesti-Vene piirilepingu, mille
Venemaa on ühepoolselt
tühistanud. Piiriläbirääkimisi
Venemaaga on võimalik pidada
ainult
lähtudes
Tartu
Rahulepingu
järgsete
põhiseaduslike
piiride
taastamise ja kõigi NSV Liidu
poolt Eestile tekitatud
okupatsioonikahjude kompenseerimise nõudest.”
Valitsuse nimel vastas
pöördumisele välisminister
Paet, kes respekteerivat
esitatud seisukohti, kuid samas
välistab igasuguse rahva
arvamuse kuuldavõtmise, sest
„rahvas teostab võimu valitud
esindajate kaudu parlamendis,
mitte erinevate küsitluste
tulemusena”. Seega eitab
valitsus toimiva demokraatia
parimat osa – rahvahääletust,
mida tuleks rakendada isegi
sellistel juhtudel, kui poliitiline
eliit ei ole ennustatava
tulemusega nõus.
Üllatav on valitsuse väide, et
„kõik valitsuse koosseisud /on
riigipiiri küsimuses/ ...
tegutsenud
ausalt
ja
läbipaistval viisil, riigi ja rahva
kõrgemaid huve silmas
pidades”. Paeti sõnad ausast ja
läbipaistvast tegutsemisest on
küüniline vale, sest kogu
piirilepinguga seotud tegevus
ja läbirääkimised olid valitsuse
enda korraldusel salastatud.
Tundub, et endise kommunisti
Ansipi
poolt
juhitud
punavalitsuse
arusaam
aususest ja läbipaistvusest on
siiani kantud ehtnõukogudelikust vaimust.
Vale on ka väide riigi ja rahva
kõrgemate huvide järgimisest,
sest meie endistest kommunistidest piiriläbirääkijad
taganesid juba läbirääkimiste
alguses absoluutselt kõigist

17. veebruar 2006
Eestipoolsetest nõuetest ja
eesmärkidest. Arhidekt Harri
Kivilo
taotlusele,
et
kontrollitaks, kelle huvides
piirileping sõlmiti, vastas
KAPO, et tegemist olla
konfidentsiaalse
infoga.
Riigikogu väliskomisjoni liige
Mihkelson on aga lausa
avalikult kinnitanud, et ei
olevatki tähtis, kellele see
kasulik on. Nüüd kinnitab
Ansip, et Eesti on loobunud ka
okupatsioonikahjude kompenseerimise nõudest, mis ametlikel andmetel ulatuvad üle saja
miljardi dollari.
Kas tõesti leiab valitsus, et Eesti
rahva ja riigi kõrgeim huvi on
rikkuda Põhiseadust, loobuda
tasuta enam kui viiest
protsendist riigi territooriumist
ja kinkida meisse varjamatu
vaenuga suhtuvale riigile
sadade miljardite kroonide eest
meie maad, loodus- ja
kinnisvara. Kui nii, siis ei ole
see küll meie valitsus, sest nii
teenitakse äraandlikult ainult
võõra riigi huve ja püütakse
seadustada
stalinlikke
kommunismikuritegusid. Tartu
Rahu Põlistamise Selts nõuab
Põhiseaduse
rikkumise
viivitamatut lõpetamist ja Eesti
riigile otsest kahju tekitavate
isikute
tagandamist
ja
vastutuselevõtmist.
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25.
jaanuaril
vastu
võetud
resolutsioon, mis mõistab hukka
totaalsete reþiimide poolt
sooritatud
kommunismikuriteod ja nõuab nende
tagajärgede likvideerimist,
kohustab ka Eestit vastavalt
käituma.
Eesti
alade
ebaseaduslik okupatsioon ja
annektsioon ei ole midagi muud
kui jätkuv kommunismikuritegu, mille heastamist tuleb
Venemaalt nõuda ilma vähimate
reservatsioonideta. Meie kohus
on jätta isamaa enda lastele just
niisamuti, nagu ta meie
vanaisade poolt oma lastele
Vabadussõja ja Tartu Rahulepinguga anti.
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UUDISED

RAFAEL AMOS KÜLAS
SÕPRUSLINNAS KOZELETSIS.
20. – 23. jaanuarini viibis
ametilähetuses Ukraina Vabariigi
Kozeletsi linnas Saue abilinnapea
Rafael Amos. Lähetuse eesmärk oli
keskkonnaalaste ühisprojektide
edendamine ja käesoleva suhtlusplaani kooskõlastamine. Pöördusin
härra abilinnapea poole täpsema
informatsiooni saamiseks.
Peeter Eelsaare
Rafael Amos: Kesk- ja Ida-Euroopa
Regionaalne Keskkonnakeskus tegi meile
2005.a. ettepaneku liituda mõningate nende
projektidega. Mõtlesime kohe selle peale,
kuidas kaasata neisse meie Ukraina sõpruslinn
Kozelets. Eelmisel suvel, linnapea Pjotr
Fedsenko visiidi ajal, külastasime koos
Keskkonnakeskus ja leppisime kokku kahe
projekti asjus.
Esimene käsitleb keskkonnasõbralike
turismitalude rajamist, niinimetatud Roheline
Võti, Eesti kogemusi kasutades. Poole aasta
jooksul kirjutasime projekti ning saime ka
esialgse rahastaja – Eesti Vabariigi
Välisministeeriumi – põhimõttelise nõusoleku.
Nüüd siis täpsustasime konkreetse kasuteguri
efektiivsust ja instrueerisin kohalikku
koordinaatorit, maakorraldaja Oleksander
Striltsevit, edaspidise tegutsemise asjus. Peale

lõpliku heakskiidu saamist ootame Kozeletsi
asjasthuvitatuid Eestisse, et nad näeksid, kuidas
meil olemasolevad talud toimetavad. Siis
lähevad meie eksperdid Tshernigovimaale ja
koos juba arutatakse konkreetseid küsimusi.
Teine projekt käsitleb algklasside õpilaste
kevadisi loodusvaatlusi ja nende edastamist
Euroopa võrgustiku koordinaatoritele
Üleeuroopalise andmebaasi koostamiseks.
Euroopas, mis on jagatud regioonideks, käib
sellealane koostöö juba üle kümne aasta. Nüüd
siis, tänu Saue linnale, on vaatlustesse
esmakordselt kaasatud ka üks Ukraina
regioonidest. Saue linn valmistas
kolmkümmend vaatlusvihikut, tõlkisime ka
selgitavad materjalid - andsin need Kozeletsis
üle. Projekti kohalik koordinaator on õpetaja
Nadia Moroz, tegutseb lasteaia vanem rühm.
Sauel koordineerib seda projekti Saue
Gümnaasiumi algklasside õpetaja Malle Liiv,
tegutsevad teise klassi õpilased. Nii meie kui
nende poolt 30 last. Uuritakse, millal mingi lind
kohale lendab, millal laulma hakkab, millal
muru roheliseks läheb, millal lill tärkab...
Seega sai minu ülesanne – Ukraina kui Euroopa
Liidu poole vaatava riigi ühe regiooni
kaasahaaramine Liidu struktuuride tegevusse
– täidetud.
Sõprussuhete valdkonnas leppisime esialgselt
kokku, et juba möödunud aastal Sauel käinud
tantsurühma eliitgrupp tuleb seegi kord esinema
pidustustele Saue Sõlg 27. mail. Olgu ka öeldud,

et Kozeletsi tantsijad võitsid üleukrainalisel
konkursil esikoha. Niiet sauelastel on, mida
vaadata. Saue linna rahvatantsijad lähevad
vastukülaskäigule Kozeletsi Janka Kupala
pidustustele. See on teatavasti ukrainlaste
jaanipäev. Nende traditsioon on välja kujunenud
mastaapsem, suurem, slaavilikum – Dnestri
jõele lastakse suured, lõketega parved,
lauldakse, tantsitakse – tõeline suur rahvapidu.
Me oleksime seal ainsad välismaalased.
Leppisime ka kokku, et ametlike
delegatsioonide vahetamise kohta langetab
otsuse Saue Linnavalitsus. Aga ikka nii, nagu
v
meil on välja kujunenud Vangazi linnaga –
suhteid ja sidemeid arendavad erialade
spetsialistid, õpivad vastastikku. Et oleks tõeline
rahvadiplomaatia.
Peeter Eelsaare: Kolme päeva ja kahe öö
kohta suur hunnik tööd. Aga minu
luureandmed ütlevad, et nendesse
päevadesse mahtus veel üks sündmus –
analoogiline Lätimaal toimunuga – kui
Rafael Amos sai esimese välismaalasena
v
Vangazi
linna aukodanikuks. Vastavad
andmed tõele?
R.A.: Vastavad küll. Viimasel päeval pidime
käime Kiievis, meie saatkonnas. Aga siis kutsuti
mind Kozeletsi tagasi. Nende linna Raada leidis,
et mul olevat erilised teened ukraina ja eesti
rahvaste sõpruse arendamisel, Kozeletsi ja Saue
sisuliste suhete loomisel. Seetõttu omistati
mulle aukodaniku tiitel. Järjekorras neljas ja
esimene välismaalane. Nagu Ukrainas ikka, oli
see kõik väga liigutav, väga pidulik – suur
sametist, kullaga tikitud lint üle õla, medal rinda.
Veel autasustati Linnapea aukirjaga, mille
juurde kuulub ka ketiga medal kaela.
P.E.: Pidulikkus ja pompöössus on teatud
mõttes väline külg. Kõrvalt vaadates ja Saue
linna sõpruslinnadega suhtlemist jälgides on
mulle saanud selgeks, et siin ei tehta seda
mitte ringisõitmise pärast, vaid käib tõsine,
vastastikku rikastav t ö ö. Väike Saue linn –
kas tulete sellega toime?
R.A.: Sõrusega on teatavasti nii, et ta kas on
või kustub ta rahulikult ära. Meie ei loo
sidemeid mitte linnajuhtide välismaal käimise
nimel - see on inimestevaheline suhtlus, rahvadiplomaatia. Meil käivad vastastikku külas
noored ja vanad, läbi käiakse perekonniti.
Saadakse ja õpitakse maailma tundma.
Kogemused. Meie siin linnavalitsuses anname
esimese impulsi, edasi teevad teised.
Meie mõte on selles, et olla vahendajad, meie
sõbrad hakkavad ka omavahel suhtlema.
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Saue kooliolümpiamängud avatud!
Israel. Neve ja Gliz süütasid olümpiatule ning kooli olümpiamängude orgkomitee liige õpetaja Eve Tamm kuulutas Saue
kooliolümpiamängud avatuks.
Kui tänaseks on Eesti saanud tänu Kristiina Smigunile oma kaks
olümpiakulda Torinos, siis oli kooliolümpialastel juba oma mängude
avamiseks ette näidata SG Kooliolümpiamängude suusakoondise
karikavõit: 2006. aasta Harjumaa koolidevahelise teatesuusatamise
võistluste esikoht, kus Sauele toodi viis teatesuusatamise
kuldmedalit kaheksast võimalikust.
Jääb loota, et kooliolümpia kulgeb sama edukalt ka edasi ning
pakub kõigile osalejatele palju toredaid sportlikke elamusi.
v

Riina Tammistu

Reedel, 10. veebruaril, vaid mõned tunnid enne Torino
Taliolümpiamängude avatseremooniat, avati Saue Gümnaasiumi
ees kooliolümpiamängud Torino 2006. Kooliolümpiamängud Saue
koolis on arvestatavaks traditsiooniks kujunenud – tegu on juba
üheksanda kooliolümpiaga.
Kooli ees oli end üles rivistanud suur hulk spordihuvilisi õpilasi,
lõbusasti sagisid ringi Torino mängude maskotid Neve ja Gliz, kes
imetlesid lumeskulptuure, mis nende eeskujul olid kooli ette
ehitatud.
Õpetaja Valdo Pilve juhtimisel sai avatseremoonia peetud nagu kord
ja kohus ning kõik protseduurilised reeglidki kenasti täidetud.
Heisati olümpialipp - seda tegid Saue Gümnaasiumi kooliolümpiamängude suusakoondise liikmed, ühtlasi Harju maakonna meistrid
aastal 2006 Karin Nappus, Marliis Odamus, Mikk Kalamees ja Karel

Harju Maavalitsus ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldavad
kolmandat aastat konkurssi ”Harjumaa Aasta Ettevõtja” ja teist aastat
konkurssi ”Harjumaa Aasta Toetaja”.
”Konkursside eesmärk on tunnustada ja tänada Harjumaa aktiivseid
tegijaid, kes on panustanud kohaliku elu edendamisse,” sõnas Harju
Maavalitsuse majandusosakonna juhataja Aare Ets. „Konkurssidega
soovime tugevdada heategevuslikke traditsioone maakonnas ning
innustada meie edukaid ja jätkusuutlikke ettevõtteid olema veelgi
aktiivsemad kohalikul tasandil,“ lisas Ets.
Aasta Ettevõtja auhinna vääriliseks saab ettevõtja (ka FIE), kes 2005.
aastal kõige enam oma piirkonna arendamisele kaasa on aidanud.
Ettevõtja teevad tunnustuse vääriliseks töökohtade loomine,
investeeringud kohalikesse arenguprojektidesse ning keskkonnasõbralikkus. Oluline on ettevõtte ja selle juhtkonna hea maine
omavalitsuse elanike hulgas. Auhinnale saavad kandideerida kõik
Harjumaal tegutsevad ettevõtjad ning esitada saab kuni kolm kandidaati
omavalitsuse kohta. Aasta Toetajaks saab annetaja (eraisik, firma,
omavalitsus), kes on 2005. aasta jooksul aktiivselt toetanud
mittetulundusühendusi (ka vabatahtlikke) rahaliselt või asju annetades
ning seeläbi omaalgatuste teokssaamisele kaasa aidanud. Kandidaatideks
saab esitada kõiki Harjumaa eraisikuid, firmasid ja omavalitsusi.
Ettepanekuid ootame hiljemalt 01. märtsiks Harju Maavalitsuse
majandusosakonda aadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn,
faksil 611 8771 või e-posti aadressil riina.kuremaa@mv.harju.ee.

Konkursside võitjad kuulutatakse välja 29. märtsil Vääna mõisas Harju
Maavalitsuse, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning MTÜ Kodukant
Harjumaa ühisüritusel.
Täiendav info: Aare Ets Harju Maavalitsuse majandusosakonna juhataja
Tel. 611 8603, e-post riina.kuremaa@mv.harju.ee
aare.ets@mv.harju.ee

EESTI
VABARIIGI
AASTAPÄEVALE
pühendatud
tänujumalateenistus
Saue Vabakirikus
reedel
24. veebruaril
kell 14.00

Pastor
Vahur Utno
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SAUE RAHU ON OTSA SAANUD
Kui me aastavahetusel Saue linnas
aset leidnud tulekahjusid kokku
lugesime, siis kolme viimase aasta
jooksul oli neid ühtekokku vaid 17,
kusjuures vaid ühel juhul oli
tegemist vähe tõsisema tulekahjuga
elumajas. Ilmselt sõnasime Saue
rahu ära, sest alanud aasta 23.
jaanuarist kuni 10. veebruarini oli
Saue linnas juhtunud tervenisti viis
täitsa arvestatavat mõõtu tulekahju.
Kirill Teiter
Harjumaa Päästeteenistuse
peaspetsialist
Niisiis, tulekahjude ahela päästis 23.
jaanuaril valla elumaja Tõkke tn 25. Seal
sulatati leegiga kinnikülmunud veetoru, tuli
hüppas aga seina sisse ja pani selle seest
hõõguma. Tulekolde kättesaamiseks pidid
tuletõrjujad umbes 3 ruutmeetrit seina ära
lõhkuma, kustutamiseks kulus tonni jagu
vett.
Järgmine vahejuhtum leidis aset 27.
jaanuaril Nurmesalu tn 18 elamu õuetrepil.
Keegi oli seal pererahva äraolekul mingi
plastmassist asjanduse põlema pistnud,
tuld võtsid trepile laotud küttepuud ja asi
võinuks õige nukralt lõppeda, poleks
valvsad naabrid põlemist märganud ja oma
jõududega ära kustutanud. Pritsimeestel jäi
vaid sündmuskoht üle kontrollida. Kes aga
selle plastmassist jubina põlema pistis,
pole tuletõrjele teada.
Üsna tõsine tulekahju juhtus 6. veebruaril
kell 2.56 öösel. Kakao tn 1 eramus läksid
põlema korstnajala ümber olnud
puittarindid ja laetalad. Mõne aja pärast olid
ka katuselt leegid väljas. Tuli möllas katuse
ja lae vahele jäävas väikesel pööningul.
Kustutamiseks kulus 5 tonni vett, elamine
sai veekahjustusi. Hiljem asja uurides
selgus, et ahju oli kõvasti köetud ning siibri
juures oleva ava kaudu välja pääsenud
kuumus süütas lae, sealt edasi läks tuli
pööningule ja katusele. Katust põles ligi 10
ruutmeetri ulatuses, veel 4 ruutmeetrit tuli
lahti lammutada.
Reede, 10. veebruari varahommikul kell
5.40 teatati tulekahjust Tule tn 30, kus
veoautokastide keevitamisega tegelevas
ettevõttes süttis värvitsehhi ventilatv
sioonisaht. Põlema läksid ka kõrvalruumi
ladustatud traktorikummid, mis kuuma
käes paukudes plahvatama hakkasid.
Hommikul tegutses tsehhis 4 hingamis-

aparaatidega varustatud kustutajatepaari
ning töötas neli juga. Tulekahju läks üsna
tõsiseks, kohale kutsuti tuletõrjujad ja
tehnikat Keilast, Nõmmelt, Kesklinnast,
Mustamäelt, Tondilt ja Paldiskist.
Tuli möllas nii esimesel korrusel, mida
kustutasid Keila tuletõrjujad, kui ka keldris,
kus tegutsesid Nõmme pritsimehed. Kella
11 paiku tõid tuletõrjujad esimeselt
korruselt välja suurema hulga balloone.
Kell
11.14
pandi
tööle
vahugeneraator. Kesklinna komando mehed
aga sukeldusid kõrgendatud riski
keskkonda ehk keldris asuvasse
serveriruumi, et päästa seal olevad arvutid.
Rühmapealik kõrvetas käe ära ja sai
kohapeal esmaabi. Kell 11.55 hakkas
Harju-Ristilt abiväge tulema, kell 12.06
Assakult.
Õhtuks oli põlemine endiselt ainult keldris
ja väiksema intensiivsusega, kui paar tundi
tagasi. Kella 19.15 seisuga on
keldrikorrusel temperatuur saadud oluliselt
madalamaks, kuid oli näha veel
põlemist. Vahugeneraatoritele lisaks
paigaldati keldrisse 2 lafettjuga ruumide
jahutamiseks. Keldrilagi sai kuumast
kahjustada ja muutus varisemisohtlikuks.
20.37 oli tulekahju lokaliseeritud ja
keldrikorruse ruumid läbi otsitud. Jätkus
väikeste tulepesade kustutamine.
Tulekahju oli likvideeritud 23.15.
Kustutamisel oli esimest korda kasutatud

kõrgkordset vahtu, mida seni oli proovitud
üksnes õppustel. Efekt oli vägev:
traktorikummidega ruum täideti vahuga, nii
et kõrvalruumides olnud tonn värve,
ahjuküte ja peremehe Mercedes tuld ei
võtnud ja jäid terveks.
Ent 12 tundi hiljem tuli pritsimeestel taas
Tule tn 30 sõita, kus jällegi süttis
v
ventilatsioonisahti kogunenud tahm. Torud
avati, põlemine kustutati 300 liitri veega.
Ei jõudnud Tule 30 tsehh veel korralikult
maha jahtuda, kui pühapäeval, 12.
veebruaril kell 5.20 helistati, et Saue linnas
Puidu tn 23 põleb lahtise leegiga puukuur.
v
Kohal selgus, et leegitsemas oli ka garaaz.
Kõige hullem oli aga see, et nii kuur kui
v
garaaz olid ehitatud elumajast vaid paari
meetri kaugusele. Tänu Keila ja Nõmme
pritsimeeste kiirele ja asjalikule
tegutsemisele
õnnestus
elumaja
süttimisest päästa. Küttepuid täis kuur
v
põles maani maha, garaaz sai tõsiselt
kahjustada. Veel selgus ka tulekahju
põhjus: keegi pererahvast oli viinud
hõõguva tuhaämbri kasvuhoone asemel
puukuuri.
Seega saime 20 päeva kohta kuus
tulekahju, mille tagajärjed võinuks olla
ettearvamatud, poleks tuletõrjujad õigel
ajal ja otsustavalt sekkunud.
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Jagati Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa aastapreemiaid
31. jaanuaril jagati Tallinna
Linnateatri Kammersaalis
välja Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa aastapreemiad.
Autasustatute hulgas olid ka
kolm aktiivset Saue linna
daami – Elena Kalbus, Vilve
Nilk ja Kristiina Liivik.
ÕNNITLEME !
Nagu eelmise Saue Sõna kultuuriuudiste rubriigis lubatud, pöördume
daamide poole mõne asjakohase
küsimusega.

ELENA KALBUS
• Teid võib kaunites rahvarõivastes kohata pea igal Saue
linna olulisemal ühisel ettevõtmisel. Kas rahvariided on
seotud ka Aastapreemia omistamisega?
Nii vist ongi, et kodulinna rahvale
meenun ma eelkõige rahvarõivastes.
Sellest on möödunud väga palju
aastaid kui esmakordselt rahvarõivad
selga panin. Õppisin siis veel
balletikoolis. Toimus Vene
kunstidekaad Tallinnas ja otsiti
sobivaid lilleneiusid. Tol korral
saingi esmakordselt selga eesti
rahvarõivad. Korduvalt olin esinenud
erinevates balletikostüümides, kuid
mitte kunagi rahvarõivastes.
Tänaseni on mul meeles see eriline
tunne mis mind valdas esmasel
kokkupuutel muhu kaunite
rahvarõivastega. Ammu kogetud
tunne saadab mind tänaseni. Veel
mäletan, et päris väikese tüdrukuna
lunisin endale vanaema hõbedast
sõlgi, olin neist vaimustuses. Siis ei
osanud ma veel aimatagi edaspidist
seotust rahvakultuuriga. Õppisin ju
sootuks teistsugust eriala. Aastad
möödusid ja olude sunnil tuli
elukutset vahetada. Ainuvõimalik
otsus langes rahvakultuuri kasuks.
Tänaseks on otsuse langetamisest
möödunud enam kui kakskümmend

aastat ja selle aja jooksul olen
pidevalt seotud kohapealse Saue
kultuurieluga. Rahvatantsujuhi ja
folklooriürituste korraldajana on
iseenesest mõistetav rahvarõivaste
kandmine. Tuleb jälgida iga
pisimatki detaili, kõik peab
rahvarõivaste juures olema laitmatu.
Aeg-ajalt tuleb ette olukordi kus
tuleb tantsijatele meelde tuletada
rahvarõivaste kandmise põhitõdesid.
Ajapikku on siiski omandatud need
igitõed mida rahvarõivakultuurist
oma lastele ja lastelastele edasi anda.
Vokiratta memmederühmas on
neidki kes suhtuvad rahvarõivaste
kandmisse erilise austusega. Selliste
järgi joonduvad kõik, mina
kaasaarvatud. Jah - rahvarõivad,
kohalik kultuurielu ja Aastapreemia
on omavahel vaieldamatult seotud.
• Samal ajal tegutsete aktiivselt
muudegi valdkondade edendamisel?
Tegevusvaldkondi on tõepoolest
mitmeid. Tunnen huvi Saue koduloo
uurimise vastu. Jõudumööda aitan
kaasa koduloolaste tegemisteletoimetamistele. Paraku aega napib,
sooviksin tegelikult sellele rohkem
pühenduda. Aastaid juhendan
puuetega inimeste võimlemisrühma.
Erilist rõõmu tunnen sellest, et eakad
inimesed on võimlemise enese jaoks
tähtsustanud. Võimlemine on
muutunud lahutamatuks tervise
tugevdamise koostisosaks, see on
suurepärane. Pakuksime võimlemise
võimalust enamgi, kuid piirid seab
imetilluke Päevakeskus. Eelnevast
tegevusest
on
omakorda
väljakasvanud töö Saue linna
Invaühingu juhina. Sooviks on
muuta meie Saue linna puuetega
inimeste igapäevaelu tegusamaks ja
värvikamaks. Tänaseks on invaühing
laienenud ja loodan, et iga Saue
puudega inimene leiab soovi korral
huvipakkuvat tegevust. Kuna olen
sotsiaalvaldkonnaga tihedalt seotud,
kuulun ka sotsiaalkomisjoni.
Nimetatud kuuluvus on omakorda
toeks suhtlemisel puuetega
inimestega.
• Mis on praegu olulisim Teie
igapäevastes tegemistes?
Mu igapäevased tegemised on
omavahel väga tihedasti seotud ja
tõenäoliselt täiendavad üksteist.
Olulisim eesmärk on pakkuda
kõikidele huvigruppidele kellega
tegelen neid huvitavaid tegevusi,
sõltumata sellest kas see puudutab
kultuuri- või sotsiaalvaldkonda.
Tahaksin omaltpoolt kaasa aidata

uuenduslike projektide elluviimisel
nii Huvikeskuses kui ka Päevakeskuses. Olen alati valmis arendavaks koostööks. Võib-olla on olulisim aastatega loodut säilitada ja juurde lisada uusi ergastavaid värvinguid.
(Eelmises ajalehes lk. 5 avaldatud
kodanikuühenduste kontaktandmetes on trükikurat kirjutanud valesti Elena Kalbuse elektronposti aadressi – õige on
elena7787@hot.ee)

VILVE NILK
• Milline Teie mitmesugustest tegemistest tõi Teile Aastapreemia ?
Tegemist oli eelmisel aastal hästi
palju. Arvan, et üheks olulisemaks
oli tantsulaste ettevalmistamine ja
osalemine maakonna tantsupeol
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis
10 tantsurühmaga. Teine suurem
ettevõtmine, mida ise möödunud
aastal korraldasin, oli laste- ja
noorte rahvatantsuõhtu Lohusalu
rannas.
• Mis on selles valdkonnas lähiajal plaanis?
2005./2006. a plaan sai paika pandud
juba septembris, selle nimel oleme
järjekindlalt tegutsenud. Esinemised
Saue Gümnaasiumi traditsioonilistel
üritustel, Vabariiklikuks tantsufestivaliks ettevalmistumine, mis
toimub 1.-2. aprillil.
Ettevalmistumine
maakonna
tantsupeoks, I meeste tantsupeoks
Rakveres, Saue linna kevadpeoks.
Oluline on Eesti rahvatantsude
esimese koguja Anna Raudkatsi elu
ja loomingu tutvustamine noortele,
Kalevi võimlemispeol osalemine.
Juba käib 2007. a Noorte tantsupeoks
ettevalmistumine, mille avalöögiks
saab 12. veebruar – uute tantsude
õppimine.
Eesti tantsu hakatagem
Viru tantsu veeretagem
Laulumänge lustitagem
• Mis on praegu olulisim Teie
igapäevastes tegemistes?
Oleme teadlikult lähtunud tantse ja
mänge valides pärimuskultuuri

traditsioonidest, säilitades ja
arendades algset pärandit. Lisame
veel vajaliku emotsiooni ja
tantsutehnika ning muusikat ja
leiame selle, mis avabki meile
võimaluse siseneda esivanemate
hingestatud maailma. Oleme ilu
loojad
ning
rahvakultuuri
edasikandjad.
Ilu on ju vaatajate silmades.

KRISTIINA LIIVIK
• Missugust osa Teie mitmekülgsest tegevusest seekord
Aastapreemia vääriliseks hinnati?
2005.aasta Harju Kultuurkapitali
Ekspertgrupi poolt eraldatud
stipendium läks Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestrile puhkpillmuusika
arendamise eest Harjumaal. Olin
kutsutud pidulikule stipendiumide
kättesaamisele kui juhatuse esimees
ja orkestri direktor, kingituseks
priipääse Linnateatri etendusele.
• Mis on Teie igapäevatöös praegu
esmatähtis?
Kõik asjad toimivad minu elus
paraleelselt ja on üksteisega läbi
põimunud. Esmajärjekorras on
õpilaste kontsertide korraldamine,
osalemine maakondlikel ning
üleriigilistel konkurssidel ja
festivalidel.
Saue Muusikakool ja Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester tähistavad
sellel aastal 10.aastapäeva.
22.märtsil kell 18.00 toimub Estonia
Kontserdisaalis Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri pidulik kontsert,
kuhu ootame sõpru ja külalisi üle
Harjumaa
• Kas saate meie lugejatele rääkida ka kaugematest plaanidest?
Suurematest ettevõtmiseks on Saue
Muusikakooli
10.aastapäeva
tähistame selle aasta sügisel,
novembris. Samuti tegelen juba
eelmise aasta novembrist IV Noorte
Jazzimprovisatsiooni festivali
“Visioon 2006” ettevalmistamisega,
mis toimub 10.juunil Sauel.
Sügisel plaanis läbi viia kontsertide
sari “Saue Kontsertsügis 2006”
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VALIKUTE TEGEMIST SAAB ÕPPIDA
Ajavahemikul 16. jaanuar kuni 3. veebruar 2006 toimus teist
korda Saue Gümnaasiumi viiendates klassides uimastiennetusalane projekt „See on sinu valik”.
Heli Joon
Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Mis on „See on sinu valik” (lühidalt SOSV) ?
Projekti eesmärgiks on tõsta 5. klasside õpilaste teadlikkust
uimastitest ja nende kasutamisega seotud tagajärgedest. Õpetada
neile sotsiaalseid toimetulekuoskusi eesmärgiga hakkama saada
riskisituatsioonides. Julgustada noori ütlema „ei“ ja tegema
iseseisvaid otsuseid ning propageerida tervislikku ja positiivset
elustiili.
Projekti metoodikaks on praktiline töö viiendate klasside
õpilastega, ühes klassis kokku 10 tundi nädalas e 2 tundi päevas.
Tunde viisid läbi koolituse läbinud spetsialistid Keila
Sotsiaalkeskusest, Keila Avatud Noortekeskusest ja Keila
Algkoolist.
Õpi ütlema EI !
Enesekehtestamine ja õigete otsuste tegemine võib noorele olla
sageli raske. “EI” ütlemist harjutatakse rollimängude läbi, mille abil
püütakse tugevdada noortes eneseusku ja enesekindlust.
Vanemad
kaasa
Projekti kuuluvad ka kodus peetavad
jutuajamised
laste ja vanemate vahel
ning ühised
koduste harjutuste lahendamised.
5c klassi õpilased valikuid õppimas

SOSV
nädalakava
Esmaspäev on
tutvumispäev projekti ja projekti läbiviijate
tutvustus, reeglite paikapanek,
lühiülevaade
narkootilistest
ainetest.
Teisipäeval so
politseipäeval
(läbiviijaks konProjekti koolitajad Ave Kivinukk ja
staabel Leena
Aare Lepiksaar
Pukk) toimub
erinevate seadusandluse tutvustus, alaealistele vastutuse,
seaduserikkumise tagajärgede selgitamine. Kolmapäeval tunnetepäeval - emotsioonide äratundmine, oma tunnete
mõistmine, nauding elutervest eluviisist. Neljapäeval õpime ütlema
”EI”. Reedel - nädala kokkuvõte - lühikokkuvõte sellest, mis on
nädala jooksul räägitud. Viktoriin nädala jooksul õpitu kohta,
lemmikmängude läbiviimine.
Lastevanematega kohtusid projekti läbiviijad ühel õhtul nädalas.
Sõnum projekti meeskonnalt kõlab: „Mõnusatele Saue
Gümnaasiumi viiendikele tahame öelda, et hoidke oma toredaid sõpru ning perekonda ja ärge unustage kui palju on positiivseid
tegevusi, millega vabal ajal tegeleda!
Lapsevanematele jõudu olla oma lapsele suurim ja alati toeks
olev sõber!”
Täname projekti eduka läbiviimise eest projekti meeskonda Keila
linnast: Ave Kivinukk, Janne Käsi, Natalia Sereda, Maret Pärnemets
ja Aare Lepiksaar ning konstaabel Leena Pukk, Saue Gümnaasiumi
õpetajaid Eve Tamme, Reet Vesterit, Anni Toomi ja bussijuht Veljo
Penut. Täname kõiki viiendate klasside lapsevanemaid, kes ei
pidanud paljuks ühel neljapäeva õhtutest tulla kooli projektitegijatega kohtuma.

ÜLESKUTSE NÄITUST TEGEMA!
Minu kodu kõige vanem asi - sellist pealkirja hakkab kandma
näitus, mida eksponeeritakse Harjumaa Muuseumis 5.
aprillist kuni 14. maini. Seoses sellega kutsub Harjumaa
Muuseum harjumaalasi - noori ja vanu - ühiselt näitust
tegema.
Meie elu on seotud igasugu asjade ja esemetega. Osad asjad
meile meeldivad, teised ei meeldi ja mõned jätavad täiesti
ükskõikseks. Iseäranis armsad on asjad, mis ümbritsevad meid
kodus. Juhul, kui mõni neist läheb katki või muutub lihtsalt igavaks,
siis vahetame ta uue vastu välja. Samas omame asju, mis on
mingil põhjusel asendamatud, mida lihtsalt ei saa ära visata.
Sageli on sellised asjad vanad, nad on kuulunud meie
esivanematele, toodud kunagi kaugelt reisilt, ammu-ammu laste
poolt kingitud…
Just nendest esemetest tahamegi näitust korraldada. Harjumaa
Muuseum loodab teie aktiivsele osavõtule - tooge oma vanu ja
armsaid asju teistele ka näha. Eelistusi ei ole, tuua võib asju nö.

„seinast seina” (kruvikeerajast kapini). Reeglina on asjadel ka
oma lugu. Pange see kirja ja tooge või saatke meile. Oodatud on
ka kirjutised ilma esemeta, lisage võimalusel foto.
Armsate asjade vahel konkurssi ei korraldata, kõiki eksponeeritakse näitusel. Kui olete otsustanud näitusel osaleda, aga
muretsete väärtusliku eseme turvalisuse pärast, siis olge mureta.
Kõik esemed akteeritakse ja on Harjumaa Muuseumi vastutusel
kuni näituse lõpuni.
Vaadake kodus ringi! Kindlasti on teil esemeid, mis väärivad
teistele näitamist ja tutvustamist. Pakume toredat võimalust
osaleda näituse koostamisel.
Kadri Hunt
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Keila 76 608
Info 678 1668
e-post muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee
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KIRJAKAST / ELUST ENESEST

17. veebruar 2006

“Kirjakast”
Lugedes Saue Sõna ,leian, et
leht on muutunud sisukamaks ja asjalikumaks.
Tegeldakse aktiivselt ka
kohalike probleemidega. See
on muidugi rohkem linnavalitsuse rida, kuid kui sealt
ei ole probleemidele tihti ei
vastust ega tulemusi, siis on
hea, et on ka alternatiivne
väljund.
Kahju, et Saue kodulehel ei
ole juba mitu aastat rubriiki
FOORUM.
Sinna sai saata üldsust
huvitavaid küsimusi ja ka
vastused tulid. Eks see on
tavaline, et asjad mis on hästi,
ega nende kohta ka
kommentaare ei ole.
Kodulehe uuendamine on
väga vaevaline ja enamus
uudiseid on ammu vananenud. On muidugi loogiline,
et
enne
kommentaari
kirjutamist ka ennast registeeritakse,
et
vältida
ropendamist ja nõmedaid
repliike. Praegu ongi tekkinud nii minul kui paljudel
tuttavatel mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi:
Säästumarketi ette sõites on
vanad äärekivide jäänused,
mis autole küllaldki ohtlikud.
Ei tea, kellele see maa küll
kuulub, aga need tuleks küll
koristada või tähistada,enne
kui tulevad linnale auto-

remondi arved.
Nagu kuulda on Saue Eesti
üks rikkamaid ja inimssõbralikke linnu. Kas tõesti
ei jätku siis vahendeid
maksta pensionäridele
Tallinnaga või vallaga
võrdselt jõuluraha? Seda
enam, et volikogus on ju ka
Savisaare mehi? Praegune
100 EEK-u on naeruväärne.
Riik leidis koolilastele
toiduraha enamuse, paljud
vaesed omavalitsused ka
puudujääva osa, aga mitte
Saue!
Väga tore, et tehti kõnnitee
Sauelt väljasõidul. Oleks
vabaõhulava juures tehtud
natuke laiem,et oleks saanud
ka ürituste ajal autode
enamuse teelt ära.
Aga ega kõike ei saa vist!
Parimate soovidega
edaspidiseks tööks
MART PALM.
VASTUS
Toimetus tänab Mart Palmi
heade sõnade eest ajalehe
aadressil. Püüame ka edaspidi
ningoleme valmis reageerima
igale asjalikule mõttele ja
märkusele.
Nüüd kirjas esitatud probleemidest.
Linnavalitsusest saime sellist
teavet:
• Rubriiki FOORUM taas-

Saue Päevakeskus võtab tööle

tegevusjuhendaja

Töö sisuks on psüühiliste erivajadustega inimeste
hoolekande teenuse osutamine.
Kasuks tuleb sotsiaaltöötaja eriharidus või eelnev
sotsiaaltööalane kogemus.
Pöörduda kuni 27.02.2006
Tel: 6 790 174, 507 3024, 508 7872, või
e-post heli@saue.ee

avamist kodulehel hetkel
plaanis pole.
• Säästumarketi äärekivide
seisundist on Linnavalitsus
teadlik ja nad eemaldatakse
kohe, kui loodus maa
pehmemaks teeb ja seda
võimaldab. Käesoleval aastal
rekonstrueeritakse tervikuna
Koondise tänava lõik
Säästumarketist lasteaia poole
– siis peaks paljude inimeste
probleemid lahenema
• Jõuluraha suurus on olnud
pidevalt kõne all ja oleme
olukorda selgitanud ka meie
lehe veergudel. Veelkord –
jõuluraha suurendamine on
kirjas koalitsioonileppes, see
toimub kindlasti, selle aasta
täpne suurus selgub peale
linnavalitsuse aastaeelarve
vastuvõtmist volikogus.
Koolilaste toiduraha on oluline probleem ja vajab
põhjlikku arutelu.

Omanikega
koerad linnakodanike
peavalu
Linnaelanikele ei ole
südamelähedane mitte ainult
hulkuvate loomade probleem, vaid ka üldine lemmikloomade pidamise kultuur.
Mõned
linnakodanikud
arvavad, et loomad lippavad
igal pool liiga vabalt ringi,
roojavad trepiesiseid ja
majaümbruste haljasalasid.
INGER URVA
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Eks ole tõsiasi see, et
linnainimese jaoks tähendab
kevade algus ennekõike
koeramusta väljasulamist
talvekõntsa alt. Kõikide
tsiviliseeritud maailma tavade

usina koopeerimise juures
pole kultuurne loomapidamine meil eriti levinud ,
eks tule ette olukordi, kus
suured koerad tuiskavad
mööda majaümbruste haljasalasid ja reostavad neid,
ehmunud kaaskodanikele
poetab omanik aga mokaotsast, et ega ta vist hammusta.
Teadaolevalt kuuleb üha enam
vihjeid, et keegi olla kuskil
näinud, kuidas omanik olla
koera järelt kilekotiga
koristanud. Aga vastavalt
kehtestatud eeskirjadele just
nii peabki olema.
Koeraga avalikus kohas
viibimisel peab omanik
tagama teiste inimeste ja
loomade ohutuse ning vältima
koera lahtipääsemist, samuti
on koera omanik kohustatud
koera tekitatud reostuse
koheselt koristama.
Saue linna konstaabli Ahti
Lille väitel on 2005 aastal
loomapidamise eeskirjade
rikkumise eest vormistatud
trahviotsuseid 30 000 kr
ulatuses.
Loomapidamine on vastutus
ning tema võtmisel ei tohiks
käituda hetkeemotsiooni ajel,
mis aga mingi aja möödudes
võib asenduda realistliku
tõdemusega, et loomake ei
sobi teie elukorraldusega
kokku. Eks ole täiskasvanu
ikkagi see, kes peaks vastutama perelemmiku eest.
Saagem ja olgem kõik, kes
enesele koera soetanud,
tõelisteks koerasõpradeks,
keda huvitab kõik loomakesega seonduv. Kui tahame
koera mõista ja õigesti
kasvatada, tuleb püüda asju
käsitada nii-öelda koera
vaatenurgast.
Koer ja kaaslinlane on selle
eest tänulik.
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Eesti Äiksevaatlejate Võrk ootab huvilisi

Sven-Erik Enno
Eesti Äiksevaatlejate Võrgu koordinaator
Selline info on aga vajalik, hindamaks äiksenähtuste
esinemissagedust ja nende tekitatud kahjustuste ulatust
erinevates riigi piirkondades. Kokkuvõttes võib see olla abiks
ekstreemsete nähtuste detailsemale uurimisele ning täpsemale
prognoosimisele tulevikus.
Seepärast on Tartu Ülikooli geograafiainstituudi tudeng SvenErik Enno koostöös TÜ Geograafia Instituudiga algatanud uue
üleriigilisi äiksevaatluste projekti, kus on oodatud osalema kõik
ilma- ja loodushuvilised sõltumata vanusest ning tegevusalast.
Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate
ohtlike nähtuste ning kahjustuste registreerimine oma kodukohas.
Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või
põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja valmisolek
lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik projektis
osalejad saavad eesti keelsed vaatluslehed ning juhendi, mis
kirjeldab täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning kuhu andmed

1.- 9. klass 72 krooni
10. - 12. klass 252 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ
arvele Hansapanka (kood 767) a/a nr.
221018424457 25.veebruariks. Selgituse osas
palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli
sööklas 28.02. kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Antud aegadel palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kes 28. veebruariks pole oma söögisoovist teada
andnud, teda märtsis ei toitlustata.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka
toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068.
Hansapanga klientidel on võimalik sõlmida
otsekorraldusleping toiduraha maksmiseks.
Lepingu sõlmimisel on vaja teada viitenumbrit,
selleks palun pöörduda söökla juhataja poole.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada
telefonil 6992039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu)
Meeldivat koostööd soovides RK Teeninduse OÜ

Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui
kooliõpilaste seas!

ÕNNITLEME

‚

Märtsikuu toiduraha Saue
Gümnaasiumis on:

märkida. Vastavalt võimalustele võib piirduda väiksema arvu
oluliste vaatlustega või viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi.
Seejuures kõige olulisemate vaatluste teostamiseks pole vaja
mingeid instrumente peale tavalise kella äikse alguse- ja
lõpuaegade määramiseks. Ideaalis peaks kõik vaatlused olema
teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid see pole
hädavajalik, näiteks suvel nii linna- kui maakodus viibivad
inimesed võivad vaadelda vaheldumisi mõlemas. Osaleda võivad
ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia,
sel juhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad, mille kohta
andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata
vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat äikest,
iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.
Äiksevaatluste teostamine annab igale loodushuvilistele
võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info kogumises
ning saada samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste
teostamise kogemus. Kuna äike pole meil isegi suvel igapäevane
nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks
vaatlustes osalemine muutuda liialt aega nõudvaks või
koormavaks. Kõik, kes soovivad äiksevaatlustes osaleda, saavad
oma nõusolekust teatada 15. märtsini 2006 aadressil Sven-Erik
Enno, Tartu Ülikooli Geograafia Instituut, Vanemuise 46-326,
Tartu, 51014 või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee.
Internetis saab loodava vaatlusvõrgu kohta infot ka aadressilt
http://zone.ee/funnelcloud/aiksevaatlus.htm.

‚‚ ‚

Äikest esineb Eestis aastaringselt, kuid kõige sagedasemad
on tugevad piksehood ja nendega kaasnevad ohtlikud
nähtused siiski soojal poolaastal, eriti suvekuudel. Ehkki
suured rahesajud, tugevad tormi-iilid ning keeristormid
leiavad sageli kajastamist nii kohalikus kui üleriigilises
ajakirjanduses, puudub juba aastakümneid koordineeritud
süsteem äikse, ohtlike nähtuste ja nende tekitatud
kahjustuste kohta info kogumiseks.

24. jaanuaril tähistas oma 80.
sünnipäeva SIGFRIED UDRIS

VEEBRUARIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED

LEIDA KAASIK
ELLI LAANSALU
HILJA MALLENE
EMMELINE JÕGER
ENDLA MÄNNIKOKS
VALVE HURM
HARLAMPI FASTOVETS
HERMINE RUBIS
HELDA VAINULA
OTTO SILM
VILHELM DEKLAU
ELMAR-LEOPOLD TABRI
KARL-ROBERT UHTLIK
SALME SIIRAK
VELLO MÄESALU
ANTONINA TROFIMOVA
MAIMU LIIK

89
88
88
88
85
84
84
84
84
83
83
75
75
70
70
70
70
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Linnavalitsus arutas
2006.aasta eelarvet.
Linnavalitsuse 3. istung toimus 02. veebruaril 2006 ja
päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue linna
2006. aasta eelarve” läbiarutamine.
Otsustati nõustuda volikogu istungil tehtud
parandusettepanekute sisseviimisega eelnõusse ning
teha volikogule ettepanek eelnõu vastu võtta otsusena.

Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas ehitus- ja
kasutusload, kinnitas
projekteerimistingimused ja
õpilaste toitlustamise korra Saue
Gümnaasiumis, eraldas raha
kultuuri- ja spordiühingutele,
arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid.
Linnavalitsuse 4. istung toimus 08. veebruaril 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 35.
2. Saue linnas, Meistri tn 19 katastriüksuse
moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 36.
3. Paju tn 3, 4, 5 elektrivarustusele ehitusloa
väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 37.
4.Vana-Keila mnt 2 tänavavalgustusele kasutusloa
andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 38.
5. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 39.
6. Lehtla tn 12 projekteerimistingimuste kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 40.
7. Tule tn 22D projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
8. Koondise tn 26 projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 41.
9. Pärnasalu tn 28 projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 42.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Kuuseheki tn 30 kinnistu detailplaneeringu
algatamine” läbi arutamine
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
11. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Kungla maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine”
läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
12.Saue linna Töö pst 5 ja Vana-Keila mnt 80
kinnistute detailplaneeringu algatamine

17. veebruar 2006

Otsustati vastu võtta korraldus nr 43.
13. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 44.
14. Saue Linnavalitsuse 11.01.2006 a korralduse nr 17
muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 45.
15.-16. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta
korraldused nr 46-47.
17. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris
hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
• Magnum Veterinaaria AS, lemmikloomade toit ja
tarbed, tegevuskoht ladu Pärnasalu 31;
• Sip Plast OÜ, plastdetailide tootmine, tänavakivide
paigaldus, tegevuskoht ladu Sooja 5;
• Jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks Rimi Eesti
Food AS, toidukaup, alkohol, rõivad, tekstiil,
kosmeetika, pesemisvahendid, lilled, keraamika jm
tööstuskaup, tegevuskoht kauplus „Säästumarket
Saue”, Pärnasalu 31.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 49.
18. Lasteaeda võtmise avalduste läbiarutamine.
19. Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste ruumide
üürihindade kehtestamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
20. Õpilaste toitlustamise kord Saue Gümnaasiumi
sööklas.
Otsustati vastu võtta määrus nr 1.
21. Ühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
• Saue Naisseltsile 4 000,00 krooni linnarahvale
kevadpeo korralduskulude katteks.
• Taimetoitlaste Ühingule Vegetaris 2 970,00 krooni
Saue Päevakeskuses terviseloengute pidamise katteks.
• Saue kristlikule Vabakogudusele 4 300,00 krooni
jalgrattamatka ja projekti „Ela huvitavalt, Ela teisiti“
korralduskulude katteks.
• Saue Linna Lastekaitse Ühingule 4 600,00 krooni
projekti „Saue lumelinn“ korralduskulude katteks.
• MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 10 000,00
krooni puhkpillilaagri ja Uue Aasta Galakontserdi
korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 50.
22. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
• Spordiklubile Saue Tammed 20 000,00 krooni, sellest
5 820,00 krooni võistlusriiete soetamiseks;
1 720,00 krooni Eesti MV orienteerumises
stardimaksude tasumiseks; 1 500,00 krooni Jüriöö
Jooksul osalemiskulude katteks; 4 000,00 krooni
Sauel Jüriöö orienteerumisjooksu korraldamiseks;
6 960,00 krooni lastele kevadkoolivaheaja
spordilaagri korralduskulude katteks.
• Saue Jalgpalliklubile 52 700,00 krooni, sellest
45 000,00 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks I ja II kvartalis;
5 000,00 krooni rahvusvahelisest noorte
jalgpalliturniirist Riias osavõtukulude katteks;
2 700,00 krooni jalgpalli 2005. aastalõputurniiri
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osavõtukulude katteks.
• Saue Võrkpalliklubile 4 000,00 krooni, sellest
3 000,00 krooni Eesti MV veteranidele osavõtukulude
katteks; 1 000,00 Väikelinnade Talimängudest
osavõtukulude katteks.
• Spordiklubile THK- 88 7 600,00 krooni Väikelinnade
Talimängudest ja Harju MV suusatamises osavõtu
transpordikulude katteks.
• Lastekaitse Ühingule 1 950,00 krooni laste- ja
noortegruppide tööks I kvartalis.
• Karateklubile Kimura Shukokai 4 050,00 krooni lasteja noortegruppide tööks I kvartalis.
• Nõmme Spordiklubile 450,00 krooni 3 Saue noore
treeningkulude katteks I kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 51.
23. Saue Muusikakooli koopiamasinal koopiate
tegemise hinna kinnitamine.
Kinnitati alljärgnevad hinnad:

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED
Märts 2006

17. veebruar 2006

A4 koopia hind 1.00 kroon; omal paberil 0,50 krooni;
A3 koopia hind 1.50 krooni ; oma paberile 1.00 krooni .
Otsustati vastu võtta korraldus nr 52.
24. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
teenetemärgiga autasutamine „ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
25. Info.
26.1 Saue Linnavalitsuse kriisikomisjoni ettepaneku
läbiarutamine
26.2 Lume- ja libedusetõrje teostamisest
Otsustati teha ettepanek linnavalitsuse liikmele Vello
Toomik ‘ule kaaluda OÜ Kalsep´iga 05.mail 2004.a
sõlmitud töövõtulepingu nr 5 lõpetamist seoses lepingust
tulenevate kohustuste mittetäitmisega.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

20. veebruaril
kell 18.00
kohtumisõhtu zooloog
Aleksei Turovskiga teemal

“KEVAD LOOMARIIGIS”
01. märtsil

14.00 Gripid: Silvi Mänd

08. märtsil

15.00 Vabadusvõitlejate koosolek

09. märtsil

18.00 Represseeritute vestlusring

10. märtsil

10.30 Saue Invaühingu koosolek

16. märtsil

17.30 I Koduhooldus – plussid ja
miinused : Arge Lärm
II Läbipõlemine hooldustöös :
Maret Kasepalu

22. märtsil

13.00 Vabastava naeruteraapia kursus
Ülle Närska, eelregistreerimisega
päevakeskuses: 6 595 070

29. märtsil

14.00 Astroloogia on eluabi õpetus :
Taimi Uuesoo

31. märtsil

16.00 Pensionäride klubi Tammetõru

Igal neljapäeval kl 9.30 toob
Linnavalitsuse buss vanemaid
pensionäre Päevakeskusesse ,
kus saab juttu vesta ja
uudiseid kuulda.
Kell 11.30 viib buss kõik jälle
koju tagasi.
Kui soovite bussiga keskusesse
sõita, palun helistage telefonil
6 595 070

Saue lasteaia uues saalis.
Osalustasu 15 krooni. Korraldab Saue Naisselts
3. märtsil kell 19.00

LAULUKLUBI
juhendab Katrin Järvlepp
Saue koolimajas

KURSUSED AIAPIDAJATELE
9.-23. märtsini neljapäeviti kell 18.30-20.00
Saue koolimajas ruumis 205.
Teemad: aia üldplaneering, uued ja vanad aiad,
kortermajade haljastamine, taimede valik, istutamine
ja hooldus, kujunduslõikus, muru hooldus. Lektor
Katrin Kraav.
Osalustasu 150 krooni.
Registreerimine telefonidel 6595009, 52 34 339,
email: sauehuvikeskus@hot.ee
Saue Huvikeskus korraldab 24.-27. augustini

bussiekskur
siooni
ussiekskursiooni
LEEDU MEREVAIGURANNIKULE

Merevaigurannik, laulvad liivaluited haruldase
looduse ja arhitektuuriga Kura mereäärsel, Leedu
Ristimägi,
merelinnad Klaipeda ja Palanga, kaunis
v
Zhemaitija rahvuspargi maastik – kõike seda pakub
reis lõunanaabrite leedulaste juurde.
Reisi maksumus 1450 krooni.
Hinna sees on reisijuhiteenused, 3 ööbimist koos
hommikusöökidega ja praamisõit Kura säärele.
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 15. märtsiks
telefonidel 6 595 009, 52 34 339
email: sauehuvikeskus@hot.ee
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Saue Gümnaasium 2006 a.
parim suusakool Harjumaal
Saue Gümnaasium kaitses edukalt
2005. aastal võidetud Harjumaa
Koolidevahelise Teatesuusatamise
karikat. Külma ilma trotsides
võisteldi 4.veebruaril Aegviidus
Kõrvemaa suusaradadel.
Meistritiitlid saavutati viies erinevas
vanuseklassis.
Kuni 5. klassi tüdrukud kooseisus:
Marliis Odamus
Eva Martina Põder
Annaliise Kalamees
Karin Nappus
6.- 7. klassi tüdrukud kooseisus:
Merke Pilve
Iti-Lii Neuhaus
Laura Soosalu
Kaia Riga
10.- 12. klassi tüdrukud kooseisus:
Marie Vinter
Carolin Kressa
Kristi Randma
Anu Alatsei
6.- 7. klassi poisid kooseisus:
Mikk Kalamees
Andreas Jõgiste
Jagnar Jakobson
Markko Moisar

10.- 12. klassi poisid kooseisus:
Karel Israel
Roland Tammela
Tarmo Prints
Janar Pajo
Üldvõidule andsid oma tugeva panuse veel
Jakob Pearu Ojamäe, Hardy Puusepp, Ken
Karhu, Kert Paidre, Laur Uusmägi, Magnus
Lauringson, Karl Kuusiku, Marko Nikitin,
Veiko Pilve, Daniela Mona Lambin, Kristin
Põld, Tiia Annus, Angelika Kärber.
Koolide arvestuses saavutas Saue
Gümnaasiumi järel II koha Kuusalu
Keskkool ja III koha Kiili Gümnaasium.
Saue Gümnaasium korraldab taliolümpiamängude raames kooliolümpiamängud Torino 2006. Koolis
toimuvad olümpiaalased ettevõtmised
kulmineeruvad karnevaliga Premia
Jäähallis 7. märtsil. Patrooniks on Anna
Levandi koos olümpialase Jelena
Glebovaga.
Lootmata suusatamisvõimalustele Sauel,
alustas kool kooliolümpia projekti Torino
2006 suusatamisega Nõmme spordikeskuse suusaradadel, kus võtame osa ka
suusaneljapäevakutest.
2006 a. kompleksvõistlus on koolil
alanud edukalt.
III klassi poiste rahvastepalli võistkond
kooseisus Martin Vist, Ranon Kriisa,
Romet Laanjärv, Andreas Aadli, Jasper
Alamaa, Mihkel Niilus, Mattias Jõesaar,

Kaspar Kotter, Henri Koha, Oliver Utno
saavutasid esikoha Harjumaa meistrivõistlustel. Võistkond esindab Harjumaad
vabariiklikul finaalvõistlusel 25. veebruaril.
Korvpalli A vanuseklassi noormehed
kooseisus: Allar Lohu, Rivo Talvis, Alvar
Aronija, Rainer Ader, Roman Aleksejev,
Mihkel Kuusk, Siim Laanjärv, Mikk Mägi,
Roland Tammela, Allar Männamets,
Kristjan Suurjärv mängisid endid edukalt
Harjumaa finaalmängudele.
Eelmisel aastal võitis koolidevahelise
kompleksarvestuse napilt Kuusalu
Keskkool Saue Gümnaasium ja Kiili
Gümnaasiumi ees.
Koolil on 24 erineva suurusega
suusakomplekti, need ei võimalda kehalise
kasvatuse tunde ja suusaüritusi täies
ulatuses läbi viia. Vajadus oleks igal
aastal
suusavarustust
juurde
muretseda.
Lahendamata on endiselt suuskade
hoiupaiga rajamine, koht on selleks koolis
olemas. Siiani puuduvad selleks rahalised
vahendid.
Täname kõiki õpilasi, kes esindasid
Saue Gümnaasiumi 2005 aasta
võistlustel. Soovime kõigile sportlikku
olümpiaaastat.
Kehalise kasvatuse õpetajad Enla
Odamus, Ann Lemnits, Heiti Lumiste,
Valdo Pilve

SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED SUUSATAMISES

Reede 24.veebruaril 2006. aastal Keila suusaradadel.
Võistlused toimuvad samaaegselt Keila linna lahtiste meistrivõistlustega

J U H E ND
Startide algus kell 11.00
Peakohtunik: Ülle Lindus
Peasekretär: Jaanus Väljamäe
Võistluste juhtimine: Keila Linnavalitsus koostöös Keila suusaklubiga.
Programm: kell 9.30-10.30 registreerimine
kell 10.45 loosimine
kell 11.00
P ja T –8
1998 ja hiljem sündinud
0,5 km
P ja T-10
1996-1997
0,5 km
P ja T-12
1994-1995
3,0 km
P ja T-14
1992-1993
3,0 km
P ja T-16
1990-1991
3,0 km
P ja T-18
1988-1989
3,0 km
Täiskasvanud alustavad 15 minutit peale noorte sõitu.
Naised
5 km
Mehed
5 km
VETERANIDE I grupp
1957 - 1966 M40 mehed
5 km
1962 - 1971 N35 naised
5 km
VETERANIDE II grupp
1947 - 1956 M50mehed
5 km
1961 - 1952 N45 naised
5 km
VETERANIDE III grupp
1946 ja varem sünd. M60 mehed 5 km
1951 ja varem sünd. N55 naised 5 km

Registr
eerimine
gistreerimine
eerimine: nimeline
eelr
egistr
eerimine: kuni
eelre
gistreerimine:
22. v
ee
br
uarini
vee
eebr
bruarini
kella 18.00-ni. sauehuvikeskus@hot.ee
Saue Gümnaasiumi õpilased registreerivad kehalise
kasvatuse õpetajate juures
Eelregistreerunutele on võistlustel osalemine tasuta.
Osavõtumaks: Eelregistreerimiseta tuleb kohapeal
maksta: täiskasvanud 50 EEK, noored 20 EEK
Autasustamine: autasustatakse iga võistlusklassi
kolme paremat medali ja diplomiga.
Info: Võistlused on vabastiilis
Võistlusdistantsid on vastavalt lumeoludele 0,5km
kuni 5km
Protestide esitamine toimub vastavalt ESL
võistlusmäärustele.
Buss väljub Saue Linnavalitsuse juurest kell 10.00,
Tõkke peatuses kell 10.05.
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Müüa lõhutud

küttepuud
(50cm, lepp)
Hind koos
kohaletoomisega
380 kr/ m3
Info telefonidel
775 2018
51 91 8165

17. veebruar 2006

Müüa
kuldse
retriiveri
kutsikad
Info 5 069 967 või
www.gypsyssoul.net

PAIGALDAME TV
ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii. 55 693 858

OÜ NANNY SERVICES pakub tööd
LAPSEHOIDJATELE ja
KODUABILISTELE
Saue piirkonnas.
Lisainfo telefonil 5 201201 või www.nanny.ee

SAUE TRAHTER VAJAB

KOKKA JA ETTEKANDJAT
Tel: 6 790 881 , 52 53 028
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17. veebruar 2006
AS Saue EPT võtab tööle

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

LAMBANAHKU

Ostan töö- ja
mõõteriistu,
kruustange

Tel: 50 49 366

Tel: 6595 196
51 976 256

Müüa pehmeid,
valgeid

a´450.-

PUITBRIKETT
kõrge
kütteväärtusega,
pakitud

Tallinna piires
transport TASUTA

Otsime
lapsehoidjat

Vajalik on tõstukijuhi lubade olemasolu.
Info telefonil 6709 634 Helista tööpäevadel
kella 8.00 kuni 16.00.

(Kesa 20, Saue)

v
v

metallilao operaatori

SAUE PUIDU OÜ

HOTELL
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
SAUN MULLIVANNIGA
SOLAARIUM
MASSAAZ

MÜÜME
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

Saue Gümnaasiumi saalis
10. märtsil kell 19.00
RAKVERE TEATRI etendus
“REEDEL JA ALATI”
Laulavad ja räägivad: Marika Vaarik, Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg,
Indrek Saar, Toomas Suuman, Velvo Väli
Muusikajuht
Ahti Bachblum
Kunstnik
Jule Käen
Daamide kostüümid
Kairi Vilderson
Tantsuseaded
Oleg Titov

kolme ja poole aastasele
poisile Sauel.
Fikseeritud kuupalk+
tasu lisatundide eest.

INFO 566 55 445

Tel: 51 63 201 või
õhtuti alates 19.00
6 717 454

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

Valitud muusika ansamblilt Kuutaga
(Peep Pihlak, Vallo Vildak, Ahti Bachblum).
Piletid hinnaga 70 krooni ja
50 krooni (pensionärid) saadaval
Saue Huvikeskuses. Info tel: 6 595 009, 52 34 339

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
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

