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SÕPRU TUNTAKSE TEGUDEST !
Meie Lätimaa sõpruslinnas Vangažis toimus sügisel suur tulekahju,
kus hukkus kuus inimest ning oma kodust ja varast jäid ilma 28 peret.
Saue Päevakeskus korraldas läinud aasta lõpus nende inimeste
abistamiseks väikese korjanduskampaania, mille tulemusena saime
sõpru abistada soojade riiete ja muu vajalikuga. Kui Vangaži
inimesed jõuluajal meil külas olid, anti kogutud rõivad ja usinate
käsitöönaiste valmistatu neile kaasa. Selle nädala alguses saabus
Saue Sõna toimetusele allpool avaldatud kiri.

SÕPRUSLINNA SAUE ELANIKKE
VANGAŽI LINNAS ASET LEIDNUD TULEKAHJUS
KANNATANUTE HINGESOOJENDAVA
ABISTAMISE EEST.
TÄNAME SAUE PÄEVAKESKUSE JUHATAJAT
ULVI SEERMAD ISIKLIKU PANUSE EEST ABI
ORGANISEERIMISEL.
VANGAŽI LINNADUUMA
ESIMEHE ASETÄITJA SANDRA ZVIRBULE
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Pimedasse ja lumevaesesse jõuluaega pani punkti
kuuskede põletamine.
Veidi rõõmu ja valgussädemeid tõi
endaga kaasa 8. jaanuari õhtul teoks
saanud traditsiooniline kuuskede
põletamise tseremoonia.
Tuulisest ilmast hoolimata kogunes
keskuse platsile hulk rõõmsaid sauelasi,
kes oma kodu kaunistanud kuusepuud
pidulikult ühise lõkke sekka saatsid. Elav
tuli meelitas kohale need tublid, kes selle
asemel, et pidustustest väsinud kuused
prügikastide kõrvale visata, hindavad
linna puhtust ja traditsioone.
Kohalolijatele musitseeris Saue
Muusikakooli trummide ansambel ja
meeleoluka põrina saatel rüübati
alkoholivaba glögi ning maiustati.
Laskmata end häirida pimedusest,
vihmast ja tugevast tuulest, on kuuskede
põletamise tseremoonia ilus järelhüüd
möödunud pühadele ning annab lootust,
et sammume vaikselt valgema aja poole.

Elektrirongidega tehti möödunud aastal kokku
3 260 000 reisi.
Seda on ca 36 000 reisi võrra rohkem
kui 2005. aastal. Tegemist on viimase
nelja aasta suurima reisijate arvuga.
Piletitulu teenis Elektriraudtee AS
möödunud aastal kokku 27,4 miljonit
krooni.
Kuldar Väärsi
Müügi- ja arendusdirektor
Elektriraudtee AS

See on ca 13,5% rohkem kui 2005. aastal.
Esialgsete andmete kohaselt kattis
piletitulu möödunud aastal ca 37,5%
elektrirongiliikluse kogukuludest. See on
parem tulemus kui varasematel aastatel.
2005. aastal kattis piletitulu 35%
kuludest, 2003. ja 2004. aastal vaid ca
30%. Ülejäänud osa kuludest kaetakse
riigipoolse toetusega.
Tulenevalt reisijate arvu kasvust ning
eelkõige nõudluse kasvust hommikusel
tipptunnil, toob Elektriraudtee käesoleva
aasta maikuu lõpust liinile uue, KeilaTallinn kiirrongi. See kiirrong toob
Keilast reisijad Balti jaama 30 minutiga
ning Sauelt 20 minutiga. Kiirrong peatub
Keila, Saue, Tondi, Lilleküla ning Balti
jaamades.
Hommikuselt tipptunnil jõuab kiirrong
Tallinnasse kahel korral - enne kella 8.00
ja 9.00. Pärastlõunasel ajal on kiirrongil
Tallinnast väljumisi kokku neli. Täpsem

sõiduplaan selgub lähema paari kuu
jooksul.
Kiirrongi liinile toomiseks soetab
Elektriraudtee täiendavalt 5 renoveeritud
vagunit, mis sobivad praegu kasutuses
oleva vagunipargiga. Kiirrongi vagunites
on pehmed istmed, rong on varustatud
uue reisijate informeerimise süsteemiga.
Nagu kõigis teisteski elektrirongides on
ka kiirrongis reisijatel võimalik kasutada
WiFi’t. Vagunite soetamise investeeringu
teeb ettevõte omavahendite ning laenu
abil. Riigilt selle jaoks lisadotatsiooni ei
küsita.
Täies ulatuses on plaanis elektrirongid
välja vahetada aastatel 2010-2013. Selleks
on Elektriraudtee taotlemas ka finantseerimist Ühtekuuluvusfondist. Kokku on
sel ajavahemikul planeeritud osta 13
täiesti uut elektrirongi, mis on nii oma
tehniliselt lahenduselt kui reisijamugavuselt tänapäevasel tipptasemel.
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Paremalt vasakule istuvad oma emmede süles: JURI PETRUNIN,
LUISA LOORE PARBO, MELVIN TEEPERE, GREETE AUGER,
KARL MATTIAS PLOOMPUU, NORA GETTER UIBUKANT

Paremalt vasakule istuvad oma emmede süles: RANON TEETAMM, LAURI POOM,
KÄTRIIN KONDEL, LAURITS LEITMÄE, GREGOR ANDER MÄE, KERTU LIPP
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TURVALINE SAUE

Möödunud aasta
oli Saue linna viimaste aegade turvalisemaid !
SAUE – KODUNE LINN !
SAUE – TURVALINE LINN !
Need laused on sagedased sauelaste
kõnepruugis. Sellest teatakse kaugemalgi ning arvatavasti on selline kuulsus
üheks põhjuseks, miks oma kodu
soovitakse rajada meie linna. Ja Saue
elanike arv pidevalt suureneb.
Saue Sõna on püüdnud linnakodanikke
selles eluvaldkonnas toimuvaga kursis
hoida. Järgmised kolm lehekülge on
sammukene sellel teel.

KAIDO
SAARNIIT
Põhja
Politseiprefektuuri
Lääne-Harju
osakonna juht

SAUE AASTA 2006
Lääne – Harju Politseiosakonna poolt
teenindata-val territooriumil registreeriti
2006. aastal 2 383 kuritegu, neist 74 ku-

ritegu pandi toime Saue linnas.
Võrdluseks võib tuua aasta 2005 - siis
registreeriti Saue linnas 89 kuritegu.
Kuritegevuse langus vaid 15 fakti võrra
võib tunduda küll väikse numbrina, kuid
kindlasti on see sammuke edasi veelgi
turvalisema Saue linna poole. Rohkem kui
pooled 2006. aastal Saue linnas toime
pandud kuriteod toimusid kas avalikus
kohas või tänaval. Valdavalt olid
kuritegudeks autodesse sissemurdmised,
avaliku korra rasked rikkumised, vargused
tänaval või ka korduvalt joobes sõidukijuhtimine. Raskeid isikuvastaseid
kuritegusid Saue linnas 2006. aastal toime
ei pandud – möödunud aastal ei toimunud
Saue linnas mitte ühtegi tapmist ega ühtegi
röövimist. Kõigist Saue linnas
registreeritud kuritegudest avastas politsei
täpselt pooled.
Väärteoprotokolle koostas politsei 351,
neist alaealistele 70. Politseile tegid kõige
rohkem muret alaealiste poolt toime
pandud liiklusalased väärteod. Noorte
jalgratturite ning mopeedijuhtide
liiklemisharjumused hakkavad silma ka
tänavapildis. Tihti sõidetakse selleks mitte
ettenähtud kohtades, näiteks jooksuradadel
või kõnniteedel. Samuti ei kanna noored
ratturid kiivreid, riskides nii enda tervise
või koguni eluga. Politsei peab oluliseks
tõsta noorte liiklusalast teadlikkust. Igal
aastal jõuab noorsoopolitsei algklasside

õpilaste ja lasteaialaste juurde, räägib
liikluskäitumisest tänaval nii jalgsi kui
jalgrattaga. Käesoleval aastal tahame
sedasama selgitustööd teha ka vanema
vanuserühma laste liiklusteadlikkuse
parandamiseks.
Samal ajal võib positiivseks pidada
asjaolu, et alaealised tarbivad vähem
alkoholi. Seda kinnitavad ka vastavad
numbrid politsei statistikas. Kindlasti on
noorte vähenenud alkoholitarbimises oma
osa ka perekondadel ning koolidel, kes on
aidanud teha pidevat selgitustööd alkoholi,
tubaka ja narkootikumide kahjulikkusest.
Ka käesoleval aastal tuleb meil kõigil
ühiselt jätkata ennetustegevust antud
valdkondades.
Üheks probleemiks oli möödunud aastal
liiklusvahendite parkimine Saue linna
korterelamute ümbruses. Nimelt
pargitakse üsna tihti haljasalale ning
linnakodanikud on pidanud korduvalt
pöörduma abi saamiseks politsei poole.
Meie omalt poolt oleme jõudumööda
eksijaid korrale kutsunud. Peamiselt oleme
piirdunud hoiatustega.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi möödunud
aasta oli Saue linna jaoks
viimase viie aasta turvalisemaid, on politsei
ülesandeks jätkuvalt tagada
iga Saue linna elaniku ja
külalise turvalisus.

Lahtiste uste päevad Põhja-Eesti Päästekeskuses
Päästekeskuse uksed on huvilistele avatud 6.– 8. veebruarini. Põhja-Eesti Päästekeskus korraldab
lahtiste uste päevad päästekeskuse Tallinna ja Harjumaa komandodes.
Päästjate igapäeva tööga on oodatud tutvuma kõik huvilised.
ANTS RAAVA
Põhja-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö- ja
avalike suhete büroo vanemspetsialist
Kolme päeva jooksul on soovijatel võimalik külastada Põhja-Eesti Päästekeskuse erinevaid komandosid, tutvuda
tulekustutus- ja päästetöödeks mõeldud tehnikaga ning saada põhjalik ülevaade tuletõrjuja-päästja elukutsest .
Lahtiste uste päevade eesmärk on anda ülevaade tulega seotud ohtudest ja õigest tegutsemisest tulekahju korral.
Külastajatel on võimalik kuulata/vaadata, millega päästeteenistus tegeleb ja kuidas käib igapäevane töö komandos.

Ekskursioonid toimuvad kella 9 – 12 ja 13 – 16
Külastuse kestvus on üks tund, grupi maksimaalseks suuruseks on kakskümmend inimest.
Kõikidel soovijatel palume end külastuseks registreerida 1. veebruariks
telefonil 66 76 691 või 51 60 224 või
e-posti aadressil galina.ozdoba@ttpa.ee
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JÄTKAME TURVALISUSE TEEMAT KA SELLEL
LEHEKÜLJEL.
ALLPOOL AVALDATUD TABELITEST SELGUB, ET
SAUE ON TÕEPOOLEST TURVALINE LINN.
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Saue Gümnaasiumi õpilastele toimus pimedas liiklemise
praktiline koolitus!
Igal aastal hukkub pimedal
teel ligi poolsada ilma
helkurita liiklevat jalakäijat.
2006. aasta jooksul hukkus
pimedal ajal asulavälistel
teedel 28 jalakäijat, neist 26-el
puudus helkur.
Harju maakonnas toimus
asulavälistel teedel pimedal
ajal 15 liiklus õnnetust, kus sai
kannatada jalakäija. 11-el
neist puudus helkur.
Jalakäija näeb tuledega autot
juba kaugelt, sama ei kehti
autojuhi kohta, kes näeb ilma
helkurita jalakäijat lähitulede
valgusvihus alles 30 meetri
kauguselt. 90 km/h liikuva auto
juht ei suuda sellisel juhul
reageerida ja tema jaoks
ootamatult nähtavale ilmunud
jalakäijale otsasõitu vältida.

Auto peatumisteekond on
sõltuvalt reaktsioonikiirusest
kuni kaks korda pikem ehk
vähemalt 60 meetrit.
Seetõttu on helkur ühtviisi
vajalik nii täiskasvanule kui
lapsele,
jalakäijale
kui
jalgratturile.
11.jaanuaril õhtupoolikul toimus
Saue Gümnaasiumis Maanteeameti ja OÜ Autosõit poolt läbi
viidav praktiline helkurkoolitus
II-V klassi õpilastele. Koolituse
käigus tõestati, et kuigi 60m
klaugusel autost on autotulede
valgel võimalik isegi ajalehte
lugeda, siis helkurita tumedas
riides inimest selle vahemaa
tagant autojuht ei näe. Lapsed
said olukorda näha autojuhi
pilgu läbi ning veenduda, kui
hästi on näha helkuriga lapsi
ning kui halvasti ilma helkurita.

Kohalolijatele sai helkuri
kandmise vajalikkus vägagi
selgeks.
Saue Raamatukogus novembrisdetsembris toimunud liiklusviktoriinist võttis osa üle 80
õpilase. See on väga tubli
tulemus. Siinkohal tahaks tänada
Saue Raamatukogu töötajat
Helgi Saart, kes viktoriini
klassides läbi viis ning lastele
liiklustarkusi selgitas.
Kuna tublisid vastajaid oli palju,
selgitati loosi teel välja 5 last, kes
saavad kingituseks Maanteeameti liiklusohutuse kalendri:
GETTER MIZER
LIISA-LOTTA AUG
EVELYN SAKS
ALAR SÄLIK
SIIM-ARTUR SONIST

Kingituse saab kätte
raamatukogust.
P.S. Alates 5. märtsist algab
TURVAVÖÖ kampaania.
Maanteeameti liiklusohutuse
osakond tuletab meelde, et
Liikluseeskirja järgi on juht
kohustatud sõidukis, milles
on turvavööd olema
nõuetekohaselt kinnitatud ja
mitte sõidutama sõitjat, kes
pole nõuetekohaselt
turvavarustusega kinnitatud!
TERVITADES JA OHUTUT
LIIKLEMIST SOOVIDES
EVE-MAI VALDNA
Põhja-Regionaalne
Maanteeamet, Peaspetsialist
eve-mai.valdna@pohja.mnt.ee
Info saadaval
www.mnt.ee/liiklusohutus/
kampaaniad
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SAUE LINNA VÕISTKOND JÕUDIS VIII EESTI MAAKILB
2006/2007 SUPERFINAALI !
VIII Eesti Maakilb 2006/07
eelvoorude paremusjärjestus:
SUPERLIIGA tasand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kolga
Tartu-Karlova
Haapsalu
Kõue
Otepää
Tartu-Liivimaa Mälu
Tallinn-Nõmme
Anija I
Pühalepa
Põlva vald
Kadrina
Rae
Kernu Kadakas
Saue linn
Harku
Türi vald
Valga linn
Keila linn
Hanila
Paikuse

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Torgu I
Maaleht
Viljandi
Räpina vald
Vändra
Juuru/Rapla
Vihula
Lihula
Viiratsi
Anija II
Lähte ÜG
Tori
Vasalemma Protos
Võru linn
Väike-Maarja/Tamsalu
Tähtvere
Muhu
Saarde
Tõrva linn
Haljala
Kiviõli
Tapa linn

198
185
175
174
173
173
167
167
165
165
161
161
157
157
153
149
148
147
145
140

RAHVALIIGA finaali tasand
139
136
136
135
131
129
128
127
127
126
126
126
126
123
123
123
122
122
122
122
120
88(2)

Kaheksandat aastat korraldadakse Eesti
Omavalitsuste vahelist mälumänguvõistlust.
Toimetuse andmetel on Saue võistkond
osalenud ühel – 2000.a. võistlus piirdus
eelvoorudega. Möödunud sügisel otsustati
järjekordne kutse vastu võtta ja proovida.
Võistkond – linnapea Ero Liivik,
abilinnapea Rafael Amos, linnavalitsuse liige
Vello Toomik, linnavalitsuse keskkonna ja
maakorralduse spetsialist Villu Liiv ning
Saue Gümnaasiumi geograafia-bioloogia
õpetaja Ulvi Urgard – asus teiste
omavalitsustega võistlema. Tulemus on
suurepärane. Eelvoorude põhjal jäädi
jagama 13-14 kohta ja jõuti Superfinaali 20
tugevama omavalitsuse hulka.
SAUE SÕNA
Võistkonna liige Rafael Amos – kuidas
eelvoorud kulgesid?
R.A.: Omavalitsused on jaotatud kuude
regiooni, meie võistlesime Harjumaa ja Rapla
piirkonnas. Toimub kolm eelvooru, kus
selgitatakse 20 enim punkte saanud võistkonda.
Nemad jätkavad Superfinaalis, 21.-40. kohale
tulnud Rahvaliiga finaalis. Ülejäänutele jääb
osavõturõõm. Võistkonnas on neli liiget,
viiendat vahetatakse vastavalt teemadele.
Teemad on kahe poolaja vahel ära jaotatud. Igas
voorus on 40 küsimust. Saue võistkond erines
teistest – sinna kuulusid omavalitsuse
tippametnikud. Teised tugevamad olid oma
koosseisu värvanud ka proffe ja poolproffe.
Esimene eelvoor toimus läinud novembris
Keilas, meie saime 47 punkti. Teine voor
detsembris Ardus. Seal ei saanud me ennast
hästi käima, tulemus 44 punkti. Polnud lihtsalt
meie küsimused. Seetõttu jagasime me enne

viimast eelvooru 19.-20. kohta. Jalg oli
Superfinaali ukse vahel ja otsustasime enne
viimast eelvooru teha tõsist tööd. Viimane
eelvoor oli 13. jaanuaril Kiili uues koolimajas.
Olid meie küsimused! Mitu aastat on
Superfinaali võitnud Kolga küla mehed – seal
on Ott Sandrak ja temataolised tuntud
mälumehed. Nemad said selles eelvoorus 67
punkti, meie 66. Läksime tooma nii 46-48
punkti. Aga nagu ütlesin – oli Saue päev. Nüüd
oleme Superfinaalis, mis toimub 10. märtsil
Türi külje all Säreveres. Jääb veel aega vormi
timmida. Mida mäng edasi, seda enam
hakkasime toimima meeskonnana.
Saue Sõna: Igaühel meist on valdkonnad,
kus me oleme tugevad. Kuidas on Saue linna
võistkonnaga?
R.A.: Meil on päris tugev baas. Meil on
vedanud, sest meil on põhjalike teadmistega
ja erudeeritud linnapea. Ta on tugev ajaloos ja
eriti niinimetatud teise valdkonna küsimustes
– kultuur, kirjandus, muusika. Ulvi Urgardi
teadmised geograafia ja loodusega seotud
teemde puhul on muljetavaldavad. Asendamatu
mees on oma spordi ja geograafia tundmisega
Villu Liiv.
Hakkame juba harjuma ka vastuste
tuletamisega loogika abil. Vaatame, kuidas
läheb Superfinaalis, räägime uuesti pärast seda.
Viimaseks ei taha jääda – aga ka sellisel juhul
oleksime Eestimaa 20 targema omavalitsuse
hulgas.
Lõpetuseks teatas Rafael Amos, et
arvatavasti käivitatakse märtsikuus Saue
Linna Mälumänguvõistlused. Enne suurt
suve toimuksid kolm eelvooru ja sügisel veel
kolm. Võitja selguks detsembriks.
Seega – sauelastest tarkpeadel on paras aeg
treenima hakata.

LINNAVALITSUSES ON UUS TÖÖTAJA
Alates 8. jaanuarist töötab Saue Linnavalitsuse Avalike
suhete ja kommunikatsiooni valdkonna juhina Kristiina
Kotter.

Kristiina Kotter:
Olen noor ja aktiivne Saue linna elanik, abielus ja kolme
vahva põngerja ema. Terve oma teadliku elu olen veetnud
Tallinna lähiümbruses, neist viimased neli aastat Sauel. Olen
positiivne ja tulevikku vaatav inimene. Hindan avatust ja
eelarvamustevaba olekut.
Õpin Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis avalikke suhteid ja
kommunikatsiooni. Varem olen käinud mitmetel erialastel
koolitustel ja õppinud ka Rootsi Rahvaülikoolis rootsi keelt
ja kultuuri.
Tulin Sauele tööle MTE Kirjastuse tegevjuhi ametikohalt,
kus tegelesin peamiselt igapäevase tööprotsessi juhtimisega.
See hõlmas erinevate trükiste tootmist alates idee tasandilt
kuni valmimiseni. Meediavallas tunnen end võrdlemisi

koduselt, olen teinud vabakutselise ajakirjanikuna kaastööd
ajalehele Postimees.
Saue linnavalitsuses avalike suhete ja kommunikatsiooni
osakonna juhina on minu ülesandeks anda linnaelanikele
teada linnavalitsuse tegemistest ja vastupidi. Kui tarvis, aitan
korraldada ka Saue linnavalitsuse üritusi. Minu töö
peamiseks eesmärgiks on hea seista Saue linna ja inimeste
hea maine eest.
Püüan aidata linnas luua edukaks toimetulekuks vajalikku
õhkkonda, mis põhineks ühistel eesmärkidel.
Teen kõik selleks, et siinsed head teod pälviksid ka väärilist
kõlapinda ning et võimalikud arusaamatused lahendataks
kiiresti ja üksteist mõista püüdes.
Hindan väga ettevõtlikke linnakodanikke ning
tegutsemistahet ning kõik, kes soovivad linnaasjades oma
sõna sekka öelda, on oodatud Saue linna-valitsuses
vastuvõtuaegadel esmaspäeval ja neljapäeval .
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ÜLIÕPILASENA LAS VEGASES
Minu nimi on Carl Murd ja umbes kaks
ja pool aastas tagasi ma kirjutasin Saue
Sõnasse artikli oma vahetusaastast
õpilasena Alpenas, Michiganis osariigis,
USA põhjaosas. Seal käisin YFU kaudu
ja mul õnnestus nö. jätta aasta vahele
(peale kümnenda klassi lõpetamist
Sauel astuda Alpena keskkooli
lõpuklassi ja lõpetada keskkool).
Ees seisis valik – kas tulla Eestisse tagasi
ja jätkata siin õpinguid 11.klassis või
proovida sisse astuda mõnda USA
kõrgkooli. Sealse keskkooli lõputunnistuse
saamine andis võimaluse võita haridusteel
kaks aastat. Tegin sisseastumiseksamid
mitmesse USA kõrgkooli. Esimene
kõrgkool, kust tuli tagasiside edukalt
tehtud testide kohta, oli Las Vegas Community College. Õppetöö alguseni oli sel
hetkel jäänud väga vähe aega, mistõttu tuli
uue õppeviisa taotlemisega kiirustada.
Bürokraatia kadalipp sai lõpuks siiski
edukalt läbitud ja nii juhtuski, et kuue
nädala pärast peale Eestisse jõudmist olid
mu asjad jälle pakitud ning pikk teekond
taaskord ees. Hiljem tulid sisseastumistestide tulemused ka teistest
kõrgkoolidest, kuid selleks ajaks olin juba
valiku teinud. Seoses Las Vegas Community College’isse astumisega on võimalus
peale kaht aastat kolledþis õppimist oma
ainepunktid üle kanda Las Vegase Ülikooli
ning seal kahe aasta möödudes lõpudiplom

Grand Canyonis matkamas.

saada. Selline õppetöö korraldus sobis
mulle hästi, sest õppides kaks aastat
kolledþis ja kaks ülikoolis, tuleb rahaliselt
odavam kui neli aastat ülikoolis õppida
(vahetusõpilasele on kõrgkoolis õppimine
tasuline, kui ta ei ole just mõne
abiprogrammi kaudu õppima tulnud).
Kuid seekordne ookeani taha minek ei
olnud enam selline, nagu eelmisel korral,
mil mind ootas ees vahetuspere, valmis
aitama iga väiksemagi probleemi korral.

Vaade ühele kallimale hotellile - Caesar Palace .

Nüüd pidin ise endaga hakkama saama ja
igapäevaelu korraldamisel polnud loota
kõrvalisele abile (materiaalselt toetasid
mind muidugi vanemad, kuid päris
iseseisev elu oli midagi uut).
Ma ei tundnud Las Vegases kedagi ega
teadnud ka suurt midagi linnas endast.
Lisaks ei olnud mul ka sinna jõudes veel
eluaset. Kuna sealsetel ülikoolidel ei ole
oma ühiselamuid nagu siin, oli peavarju
leidmine keeruline. Lihtne ei olnud ka
paariks esimeseks ööks hotellituba
leida, sest enamike hotellide juurde
kuuluvad kasiinod, mistõttu alla 21.
aastastele noorukitele tube ei üürita.
Pärast mõningasi läbirääkimisi
õnnestus mul siiski ühes hotellis kaheks
ööks tuba saada, kuigi see ei käinud
päriselt kokku hotelli poliitikaga.
Paraku röövis see ka suure osa kodust
kaasa saadud elamisrahast. Järgmistel
päevadel läksin end ka kooli nimekirja
kandma ning sain öömaja ühe
vastutuleliku koolitöötaja juures.
Seoses kooli algusega leidsin endale ka
üsna pea sõbrad, kellega õnnestus
mitme peale korter üürida. Nii hakkasid
asjad sujuma ning koolis läks samuti
hästi.
Algul oli kavas profileeruda
finantssuunale, kuid tutvunud Las
Vegase kohalike oludega – sealse
meelelahutustööstusega, - otsustasin
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kandideerida hoopis hotelli juhtimise
(hotel management) erialale, sest Las
Vegase Ülikool on sellel alal maailmas
juhtival kohal.
Ühendriikides, eriti Las Vegases, on see
eriala väga nõutud ja kõrgelt hinnatud, sest
vajadus kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu
järele on suur. Nimelt sealsed hotellid on
suured, 4000 – 6000toalised.Võrdluseks
tooksin välja, et Eestis on hotellitube
(kõikide suuremate hotellide peale)
14 000.
Jõulude ajal Eestis käies nägin ma mõnda
osa sarjast Las Vegas ning võib öelda, et
linna üldmulje on esitatud tabavalt, kuigi
film ei edasta dünaamikat, millega see linn
areneb.
Kui vaadata möödunud sajandi alguse
Ühendriikide kaarti, siis sellel kohal oli
pisike täpike ja juures nimi Sin City ( tõlkes
Patu linn).Siis olid seal hõbedakaevandus
ja väike töölisagul. Möödunud sajandi
50-ndatel aastatel rajati Sin City’sse
esimesed kasiinod ja linn nimetati ringi
Las Vegaseks. Tänaseks on sellest mägede

KIRJAKAST

hakkab.
Linna südameks on Las Vegase peatänav
Las Vegas boulevard ( rahvakeeli Strip).
Stripil asuvad sellised tuntud hotellid nagu
Caesar Palace, MGM ( suurimaid hotelle
maailmas), Aladdin, Venetian( kus
jooksevad kanalid, milles saab gondliga
s6ita), Bellagio, TI ja Wynn. K6ikides
hotellides on oma täiuslikult välja
mängitud temaatika, st. igal hotellil on
oma kindel stiil - näiteks Caesar Palace
on kujundatud vana rooma stiilis, Treasure Island järgib piraadi temaatikat ja
Venetian järgib Veneetsiat.
Hotellides on sees lisaks kasiinodele ka
erinevad poed ja butiigid, kohvikud,
restoranid, kino- ja kontsertsaalid
(suurimad kontsertsaalid on kuni 5000-le
pealtvaatajale), ööklubid ja väikesed
loomaaiad haruldaste loomadega (nagu
valged tiigrid ja lõvid), supelbasseinid
ookeanilainete ja liivarannaga. See on
koht, kus tihtipeale võib kaduda taju tehisja reaalse keskkonna vahel.
Suurejoonelised etendused toimuvad ka
hotellide ees tänavatel, millest mõned on

Vaade hotellile New York, New York.
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Siin võid vahest näha Paris Hiltonit, Mike
Tysonit ja teisi kuulsusi otse tänaval ja
oma silmaga.
Kui sind aga ei huvita rahvarohked
üritused, võid näiteks minna ka
helikopteriga Suurde Kanionisse (Grand
Canyon) või niisama mägedesse matkama,
talvel suusatama.
Las Vegase linn on ümbritsetud 360 kraadi
mägedega. Enamus aastast on Vegases
väga soe, sest linn asub kõrbes ( suvel 4045 kraadi sooja ja kevad ning sügisel on
25-35 kraadi, talvel 10-20 kraadi sooja
ning öösel langeb temperatuuri vahest alla
0 kraadi), ainsad veekogud Vegase lähedal
on Colorado jõgi ning suur kunstjärv Lake
Mead (millel asub ka suur tamm nimega
Hoover Dam.)
Las Vegase ümbruses matkates või elades
tuleb olla ettevaatlik, sest mägedes on
mägilõvid ( puuma sarnased loomad) ning
peaaegu igal pool võid kokku juhtuda
mürgiämbliku või skorpioniga. Nii et kui
toas peaks mingi sitikas olema, mida sa
enne pole näinud, siis tuleks sellest igaks
juhuks kiiremas korras lahti saada. Muidu
võib selle kohtumise tulemuseks olla inetu
või ohtlik hammustus.
Hetkel elan koos kahe korterikaaslasega
Las Vegase lääneosas, ridaelamus.
Peaaegu igal ridaelamu kompleksil on
oma basseinid ning mullivannid. Suvel,
kui kooli pole, siis on väga mõnus aega
veeta basseini ääres, kuuma päikese all.
Teistsuguse
kliimaga
harjunud
eurooplasele oli see esialgu tõsine
katsumus. Kooli ajal sellisteks
lõbustusteks aega ei jätku, sest koolis on
päris palju õppetööd ning loengupäevad
pikad. Iseseisvat koolitööd antakse palju,
nagu mujalgi, ning neil, kellele inglise
keel ei ole emakeel, on esimene semester
või isegi aasta tõsine katsumus.
Olen siin õppinud midagi väga olulist –
peab mõtlema suurelt ning pingutama
natukene rohkem kui suudad, siis
saadab sind ka edu.

ümbritsetud Nevada kõrbe tasandikust
saanud enam kui 2 miljoni elanikuga
Põhja-Ameerika meelelahutus pealinn.
Siinsed hotellid on arendatud tohututeks
vabaaja- ja meelelahutuskeskusteks, kus
igas vanuses külastajatele leidub tegevust
küllaga. On võimatu, et Las Vegases igav

tasuta ja tesied tausulised. Show’d
toimuvad igal hetkel . See kõik ei ole mitte
odav plagiaat, vaid siin esineb iga päev
suur hulk oma ala tipptegijaid. Näiteks
tänavustel aastavahetuse pidustustel
esinesid sellised kuulsused nagu Elton
John, Celine Dion ja mitmed teised.

Tahaksin tänada koduseid, kes minu
ettevõtmisi on nii moraalselt kui
materiaalselt toetanud ja mulle sellise
võimaluse kindlustanud, samuti olen
tänulik Saue linnale toetuse eest.
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“Kirjakast”
Hea tahte peatus
Teie, hingest heatahtlikud, nii veendunud mina, Saue elanikud, sõidate
oma mõtetes mööda Pärnu maanteed liinibussiga number 190 Tallinna
vahet. Peaaegu iga kord peatub buss Jälgimäe tee otsas, kus pole ei
peatuse silti ega väljaehitatud peatuse taskut. Bussijuhid teevad
peatuse heast tahtest, ligimesearmastusest. Peatusest ühe kilomeetri
kaugusel asub räämas Jälgimäe mõis. Tahaksin Teile mõned read
kirjutada mõisa kroonikast.

17.detsembri 2006.aastal kell 14.00 oli Jälgimäe mõisahoov tulvil
ajaloohuvilistest. Ilm oli erakordselt ilus, paistis sügispäike, mängis
puhkpilliorkester „Saku“. Sõna võtsid Nõmme Koduloohuviliste Koja
poolt M. Kadanik, ajaloolane L. Lõhmus, pastor H. Kajaste, Nõmme
linnaosavanem R. Vakra, Saku Vallavolikogu esimees Lemmi Oro ja
mina Saue linnast. Ja siis eemaldati Lembit Teinbase ja Toomas
Kleesmenti abiga laulu „Ärgake, nii vahid hüüavad“ saatel valge
riidekate mälestustahvlilt Aleksander Nikolai von Glehnile.
Nõmme linna rajajale, kes sündinud 1841. aasta juulikuul.
Von Glehnid on ema poolt pärit Tallinna tuntud apteekrite ja Eestimaa
esimese eramuuseumi Mon Faible asutaja Burchart von Bellavary
suguvõsast. Isapoolne suguvõsa saabus ususõdade hirmus Tallinna
347 aastat tagasi „heal rootsi ajal“ Hollandist Saksamaa kaudu. 200
aastat pidasid kaupmehe ametit, tegutsesid Suurgildi vanemana,
Niguliste kiriku eestseisjana, olid korduvalt Tallinna magistraadi
liikmed. Aleksander Nikolai von Glehni isa Peter ostis 1821.aastal
Jälgimäe rüütlimõisa, mille hiljem päris Nikolai. Mõisamaad kulgesid
Jälgimäelt kuni Järveni oma 14 kilomeetrit pikalt, mõne kilomeetri
laiuselt. Nõmme poolsele osale hakkas Nikolai 1873.aastal rajama
tol ajal Euroopas ainulaadset metsalinna kohaliku tööstusega. Valis
välja raekoja asukoha, mis siiani välja ehitamata. Kahjuks tema töö
jäi pooleli. 1918. jaanuarikuul Nõmme Töörahva Nõukogu suurimaks
ettevõtmiseks jäi Glehni perekonna varanduse natsionaliseerimine.
Nikolai põgenes kogu perega Saksamaa kaudu Brasiiliasse, kus ta
ka suri 1923.aastal, on maetud Auro Fino kalmistule.
Kirjutan välja ainult ühe Nikolai iseloomujoone – võite omad
järeldused sellest teha. Nikolai pidas paremaks 1918.aastal põgeneda
Saksamaale, et mitte sattuda loomavagunisse , millega küüditati
mõisnikke Siberisse. Suure kiiruga peitis ta perekonna hõbeserviisi

Jälgimäe mõisa õunaaaeda. Kui ajad rahunesid, kuulutati välja Eesti
riigi iseseisvus, tuli Glehni poeg Manfred 1922. aastal Nõmmele oma
sõpradega hüvasti jätma. Kaevas hõbeserviisi õunaaiast välja ja viis
endaga kaasa Brasiiliasse. Kui mina seda lugu vanaemalt kuulduna
17. detsembril Jälgimäe mõisa pargis ringi jalutades rääkisin, võttis
sõna Oleviste koguduse pastor Heldur Kajaste ja ütles, et kui tema
novembrikuul käis kohtumas Glehni pojatütre Luitgardiga
Münchenis 90.sünnipäeval, olevat sünnipäevalaps meenutanud oma vanaisa ja rääkinud,
kuidas vanaisa meeltesegaduses viskas
Brasiilias hõbeserviisi jõkke, kust lapsed
hõbenõud välja õngitsesid.
Kui vara on võetud, taies Kalevipoeg puruks
lastud, mingu see viimane hõbe ka jõkke. Minu
arust selline mõte võis tal peas olla – aga lapsed
lähevad edasi.
Eesti vanasõna: iga heategu saab karistaud. Mina
lisan juurde - aeg toob selgust.
Tänulikud nõmmelased panid mõisahoonele
mehe tegude austamiseks oma kuludega hallist
marmorist mälestustahvli. Eelnevalt on taastatud
Glehni loss professor Ülo Terno juhtimisel, püsti
pandud Glehni „kurat“, taastatud palmimaja,
Nikolai von Glehni proua Caroline Henriette
Marie matmispaik. Suve lõpus lasti uuesti vesi
sisse Glehni lossi jalamil olevale veepargile.
Kroonikas tuleb ära märkida Nõmme linnaosa vanemaid, praegust
Eesti välisministrit Urmas Paeti ja Rainer Vakrat, mitmete Nõmmeteemaliste raamatute väljaandjat Leho Lõhmust.
Lõpptänu jääb pastor Heldur Kajastele.
Soovin Teile uuel aastal head
„Saue Sõna“ lugemist.
Teie
MATTI NAPPUS
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PÄEVAKESKUS / TEATED

SAUE PÄEVAKESKUSE
VEEBRUARIKUU ÜRITUSED
02. 02
07. 02
07. 02

11.00
12.00
16.00

08. 02
09. 02

18.00
11.00

14. 02

15.00

16. 02
17. 02

11.00
19.00

19. 02
20. 02

11.00
12.00

20. 02

14.00

21. 02

14.00

23. 02
23. 02

11. 00
14. 00

23. 02
28. 02

16. 00
15. 00

Saue Linna Invaühingu koosolek
Ps.erivajadusega inimeste kinokülastus
Merike Mikko MTÜ Inkotoast: terviklik
lähenemine uriinipidamatuse puhul
Küüditatute vestlusring
Taavi Veskimägi: inimene saab aast
vanemaks – kaks targemaks!
Päevakeskuste jätkusuutlikkus
muutuvas ühiskonnas
Saue Linna Vabadusvõitlejate
koosviibimine
Astroloogiast: Taimi Uuesoo
Rahvusooper Estonia ühiskülastus
Tuhkatriinu
Vaatame ilma ja läheme kõmbingule!
Ps.eriv.inimeste VASTLAPÄEVA
tähistamine!
Eesti Puuetega Inimeste Koja külastamine
(Saue Linna Invaühing)
JAAPANI PÄRASTLÕUNA
Pr. Dagi Hamaya ja Hr. Kazumi Hamaya
tutvustavad jaapani elu-olu. Õpime
kohapeal sushi‘t tegema koos jaapani
kokaga, sööme jaapani toite jm. huvitavat
… EELREGISTREERIMISEGA !!!
Tervise Abi OÜ: abivahendite tutvustus !
Ps.eriv.inimeste Keila Tervisekeskuse
külastamine
Seltsingu Tammetõru kogunemine
Silvi Mänd: terviseloeng

Veebruarikuu toiduraha Saue
Gümnaasiumis:
1.-9. klass 80 krooni
10.-12. klass 280 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka (kood 767)
a/a nr. 221018424457 29. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti
välja tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 31.01. kella 7.45-9.15 ja
13.30-16.00-ni.Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 6 596 068
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 6992039
(söökla juhataja Ülle Jahesalu).

Meeldivat koostööd RK Teeninduse OÜ
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! TEATED !
PÄEVAKESKUS on
reserveerinud piletid Eesti
Draamateatri etendusele
PÄIKESEPOISID –
21. VEEBRUARIL
KELL 19.00
Sooduspilet 112.- krooni,
täispilet 160.- krooni.
Pileteid saab tellida ja
piletite eest on võimalik
tasuda 10. veebruarini.
23. MÄRTSIL 15.00
toimub väljasõit Tartu
Vanemuise teatrisse.
Etendus
MESIMEES
algab 19.00. Piletihind
150.- krooni (sisaldab
osaliselt ka sõidukulu).
Soovijatel palume teatada
ja tasuda raha päevakeskusesse hiljemalt
28. veebruariks.
Kevadisel koolivaheajal
võimalik koos laste ja
lastelastega Tallinna
Linnahalli Jäähallis osa
saada meeleolukast
show‘st lastele ja
täiskasvanutele
KARUMÕMM MISHKA JA KO
– LÕBUS PIDU JÄÄL
Oleme reserveerinud
piletid
24. MÄRTSIL
KELL 14.00
toimuvale show‘le,
piletihind 125.- krooni.
Infot ürituste kohta ja
üritustele registreerida
saab päevakeskusest ja
telefonil 6 595 070
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SAUE PÄEVAKESKUSE
JAANUARIKUU TEGEVUSTE KAVA
21. 01. 14.00
22. 01. 11.00
24. 01. 15.00
25. 01. 15.30
30. 01. 19.00

Ühiskülastus Salme KK – Videviku Talvekontsert !
Kepikõnd koos Ulviga….
Silvi Mänd – terviseloeng:
UUE ENERGIAGA UUDE AASTASSE!
Räägime muredest. Kui sul on mure?
ENESEABI!
Eesti Draamateatri ühiskülastus:
KUU AEGA MAAL

TÄHELEPANU!!! Väga halva ilmaga jääb kepikõnd ära!
Kõik huviringid jätkavad oma tööd ka
uuel aastal endistel aegadel!
Käsitööhuvilised saavad infot tegevuse kohta teisipäeviti ja reedeti telefonil 68 57 248,
teistel päevadel Päevakeskuse telefonil 65 95 070.
Samadel telefonidel palume helistada ka nendel, kes on huvitatud töö tegemisest
Päevakeskuse töö- ja õppetubades (mob.50 87 872).
Kindlasti on meil kodudes peidus paljude inimeste huvitavaid teadmisi ja oskusi, mida võiksite
soovi korral teistega jagada.
Kellel see jagamissoov on, palun andke endast teada
Päevakeskuse juhatajale 65 95 070 ja 50 87 872.
Veelgi toredam oleks kui Te tuleksite ja räägiksite oma ettepanekutest päevakeskuses!

20. jaanuar 2007

27. jaanuaril,
laupäeval kell 16.00
Saue Gümnaasiumi aulas

Saue Muusikakooli
10.aastapäeva
pidulik kontsert.
Oodatakse kõiki vilistlasi, õpilasi,
õpetajaid ja lapsevanemaid.

DOONORIPÄEV SAUEL
22. jaanuaril kell 11.00 – 15.00 ootab Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus kõiki vereloovutajaid taas Sauel, Lääne-Harju
politseiosakonna võimlas.
Doonoripäev on hea võimalus loovutada verd oma kodu- või töökoha
läheduses ning teha abivajajale parim kingitus – elu.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit, millest
vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud aeg kulub ankeedi
täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele peale
vereandmist.
Iga doonor saab vereloovutuse eest hea enesetunde, et on kedagi aidanud
ning lisaks sellele ka väikese kehakinnituse ning kinkepaki verekeskuse
poolt.
Annetatud verd kasutatakse iga päev rasketel
operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks
verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia,
vähktõve, maksahaiguste, põletuste ja paljude
teiste haiguste puhul.
TULE KOOS SÕBRAGA, AITAME KOOS!
Lisainformatsioon ja nõuded doonorile:
http://www.verekeskus.ee
või telefonil: 69 77 001
KOHTUMISENI DOONORIPÄEVAL!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus

VILTIMISE TÖÖTUBA
Laupäeval, 3. veebruaril kell 14.00-18.00
Saue koolimajas.
Õpitakse valmistama ehteid, vaipu, mütse, kotte jne.
Hind koos materjalidega 125 krooni.
SILVA MEETODIT TUTVUSTAV LOENG
13. veebruaril kell 18.00-21.00
Saue koolimajas ruum 205. Lektor Reigo Reimets
Loengu tasu 50 krooni.

Silva Meetod on vaimse treeningu programm, mille
kasutamine võimaldab inimesel elada sellist elu ja sellisel
viisil nagu ta ise soovib. Kursus koosneb reast lihtsatest
mõttes sooritatavatest vaimsetest harjutustest.
Tehnikad, mida kursuslased õpivad, on väga praktilised.
Info ja registreerimine osalemaks
viltimise töötoas ja loengul
telefonidel 6595 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, väljastas ehitusja kasutusload, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid.
Linnavalitsuse selle aasta esimene
istung toimus 10. jaanuaril ja
päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Saue linna Vana-Keila mnt 4a detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine /korraldus nr. 1/
Otsustati avaldada ajalehes „Saue Sõna” ja „Harjumaa”
teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja
avalikust arutelust.
2. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tule tn 24A
detailplaneeringu kehtestamine”
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
3. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tõkke tn 8B
detailplaneeringu kehtestamine”
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
4. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Ladva tn 1
detailplaneeringu kehtestamine”
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
5. Rauna 33 ehitusloa väljastamine /korraldus nr. 2/
6. Tõkke 34 ehitusloa väljastamine /korraldus nr. 3/
7. Muskaadi 7 ehitusloa väljastamine /korraldus nr. 4/
8. Tammetõru 1 Sarapiku Terviserajale kasutusloa
andmine /korraldus nr. 5/
9. Tammetõru 1 Sarapiku Terviseraja valgustusele
kasutusloa andmine /korraldus nr. 6/
10. Tule 50 gaasivarustusele kasutusloa andmine /
korraldus nr. 7/
11. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 8/
Sünnitoetust maksti 5-le lapsevanemale a´6000 krooni.
12. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta /korraldus nr. 9/
Linnavalitsusel ei oma andmeid , mis oleksid aluseks

DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK
SAUE LINNAS
SAUE LINNAVALITSUS KORRALDAB
linnavalitsuse ruumes Sauel Tule tn 7
alates 29. jaanuarist kuni 12. veebruarini
2007.a. Vana-Keila mnt 4A kinnistu
detailplaneeringu avaliku väljapaneku, millele
järgneb sama planeeringu avalik arutelu
esmaspäeval 12. veebruaril kell 17.00
Planeeritav maaüksus paikneb
Kadaka elamupiirkonna loodepiiril
ja kujutab endast selle elamupiirkonna hoonestamise
jätkamise lahendust.

OÜ Tamirogrupp´ile jäätmeloa kooskõlastamisest
keeldumisele.
13. Varade üleandmine /korraldus nr. 10/
Saue Linnavalitsuse arvel olev sülearvuti anti üle Saue
Noortekeskusele ja arvuti Saue lasteaiale „Midrimaa”.
14.Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 11/
15. Info
15.1 Saku Vallavalitsuse arvamuse küsimine Kanama
küla nime muutmiseks Saue külaks.
Linnavalitsus ei nõustunud sellega, sest nime muutmine
võib tekitada kohanimede eksitava sarnasuse.

12. jaanuaril toimus linnavalitsuse
erakorraline istung
Arutusel oli volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni poolt
2007.a. eelarve projekti esitatud muudatusettepanekute
läbiarutamine.
Linnavalitsus nõustus volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni poolt 11. jaanuaril toimunud koosolekul hääletuse
teel aktsepteeritud ettepanekutega ning otsustas need
muutmata kujul ja täies mahus lülitada eelarve eelnõusse.

Õnnitleme!
Alida Univer
Hilda Tamm
Lidia Marajeva
Erich Himberg
Adele Volmar
Salme Roo
Villem Kokk
Elita Maria Kaljuvee
Astrid- Klarissa Tähtsalu
Ulrike Jõhvik
Arnold Rägapart
Aino- Veronika Aasa
Ellen Lutterus
Elvi Rooste
Tatjana Gajenko
Maria Pihlakas
Sigfied Udris
Ilmarina Udris
75
Vaike – Miralda Kurg
Evald Siem
Ülo Pender
Elsa Aal
Valve Tiit
Koidula Soosalu
70
Valli Kirs
Helgi Kutser
Arvi Toomik
Helve Sagadi
Marvi Karin

91
90
88
88
87
87
86
86
85
84
84
82
82
82
81
81
81
80
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SAUE KOOLISPORT HARJUMAA PARIM
Läinud aasta viimases ajalehes
avaldasime Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajate artikli kooli
spordisaavutustest. Saue Gümnaasium
võitis Harjumaal esikoha ja karika.
Allpool lühikokkuvõte.
Kompleksvõistlusel osales 20 kooli üle
Harjumaa. Võisteldi 8 spordialal:
suusatamises, jalgpallis, korvpallis,
rahvastepallis, murdmaa teatejooksus,
staadioniteatejooksus, sisekergejõustikus
ja ujumises.
Võistlustest võtsid osa 3.-12. klasside
õpilased. Võistkonnad jaotati 4 erinevasse
vanusegruppi:
-5 klassid, 6-7 klassid, 8-9 klassid ja 1012 klassid. Eraldi võistlesid tüdrukute ja
poiste võistkonnad.
Karikavõidu tagas Saue Gümnaasiumi
edukas ja stabiilne võistlemine. Kõigil
8 spordialal olime 3 parema kooli seas.
Aasta 2006 algas üldvõiduga
suusatamises, mis on ka aastaid olnud
meie kõige edukam spordiala.
Edukas oli kooliolümpiaprojekt „ Torino
2006” õpetaja Valdo Pilve juhendamisel.
Õpilastel oli võimalik suusatada Nömme
neljapäevakutel, Keilas ja Aegviidus
ning uisutada PREMIA jäähallis.
Projekti
tunnustati
Eesti
Olümpiaakadeemia sertifikaadiga.
Spordivõistlustel
osales
kooli
võistkondades kokku 228 õpilast, neist
medalivõitjaid
oli
92
õpilast.
Kompleksvõistlus võideti Kuusalu ja Keila
koolide ees.
Möödunud nädalal koguneti Viimsisse, kus
võitjakarikas Saue Gümnaasiumile üle anti.
Allpool toome ära Saue Gümnaasiumis
toimunud jutuajamise, kui võitjakarikas
oli saanud väärika koha auhindaderiiulis.
Rääkisid direktor Jaan Palumets ja
õpetaja Valdo Pilve.
Jaan Palumets: Seekordne karikas pole
meil esimene. Avasime võistlussarja võiduga
aastal 2002. Järgmistel aastatel oleme olnud
teised ja korra kolmandad. Me räägime nii
saavutusspordist ja eriti massispordist – 228
õpilast olid võistkondades ja 92 neist võitsid
medalid. Tulemus pole mitte ainult kehalise
kasvatuse õpetajate suur töö, vaid kõigi
õpetajate töö. Kui õpilased intensiivselt
treenivad ja käivad võistlustel, tuleb ka
ülejäänud koolitöö ümber korraldada.
Eriline on ka lapsevanemate panus, kes on

lapsi
toetanud
sporditegemisel,
saanud aru, et kool
pole mitte ainult
õppimine.
Ja
toetanud
meid
lastesse arusaamise
–
oma
kooli
esindamine on auasi
–
sisendamisel.
Loodame,
et
võidetud karikale
graveeritakse meie
kooli nimi ka järgnevatel aastatel.
Tingimused selleks oleme koos linnavõimudega loonud – ujula, võimla, suusavarustus, uus staadion...
Valdo Pilve: Staadion on tasemel ja hea, siit
ka meie hetke suurim probleem. Kergejõustiku
arendamiseks vajame põhikohaga treenerit,
kes töötaks ainult meie heaks ja saaks selle
eest väärilist tasu. Looks kergejõustikuklubi,
kus just noortegrupid saaksid kaks-kolm korda
nädalas treenida. Kergejõustikul on
kompleksvõistlusel
kaalukas
osa.

Suusatamisega on meil hästi. On asja tundvad
õpetajad ja suusavarustus 60 õpilasele. Saame
kaks klassikomplekti korraga suusatama viia.
Nüüd on ka Sarapiku terviserada. Kaaluda
tuleks tulevikus vast Vana-Keila maanteest
ülesaamise ohutu-maks muutmist – ehk saab
ehitada silla või tunneli. Kahe klassi õpilastega
pole sealt kerge üle saada.
Ka teiste spordialade arendamisega saame
hakkama. Vaid kergejõustik vajab tuge.
Direktor juba ütles, aga ka mina tahan öelda –
lapsevanemate toetus on meile suureks abiks.
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Talveperioodi veidi lõõgastust!
Saue mõisa saunakompleks on avatud
(ettetellimisel).
Tel: 679 0888, 512 5553,
www.sauemois.ee

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,
hind 420 kr/m³
Lepp, 30 ja 50 cm,
pool kuiv, hind 500 kr/m³

HIND KOOS
KOHALETOOMISEGA.
Info tel:
775 2018 ja
527 8041

Otsime väikesele poisile
(1a.8 k.)

HOIDJAT
ARGIPÄEVADEKS
(8.30 – 17.30)
alates veebruarist 2007
Tel: 6 596 545
53 544 385

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis B kategooria

autojuhi
kursused

Noor perekond Sauel
soovib leida hoolsat

KODUABILIST
Kontakt telefon
566 70686

Keila Hambaravisse
vajatakse

HAMBAARSTILE
ABILIST

Registreerimine 29.01.2007, kell 18.00
Nurmesalu 9, klass 310
Info: 5 027 993

Erimell AS on õlide, määrdeainete ja erinevate autokaupade impordi ning
hulgimüügiga tegelev ettevõte.
Meie edukas ettevõttes töötab üle 40 inimese.
Seoses töömahu suurenemisega otsime meie Sauel, Sooja 4A asuvasse esindusse

MÜÜGIJUHTI
Kellelt ootame:
!
Soovi teha aktiivset müügitööd
!
Soovi töötada tulemusele orienteeritud meeskonnas
!
Pühendumust
!
Eelnevat müügitöö kogemust
Erimell AS, Saue, Sooja 4a, www.erimell.ee
Tel: 5 019 836
E-mail: tiit@erimell.ee

Väljaõpe kohapeal.
Telefon 6 59 50 07

Saue Koolihaldusasutus
võtab tööle.

UJUL A
VALVEINSTRUKTORI
RIIDEHOIDJA
keskmine töötasu
mitte alla 5000 krooni.
Võimalik osaline tööaeg
Täpsem info kohapeal Saue Nurmesalu 9
Tel: 6 596 519, 6 595 611
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MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee

TEEN LÜKANDUSTEGA
GARDEROOBE
Hinnad soodsad! Garantii!
Tel: 50 290 75

Oodatakse huvilisi

KARATE TRENNIDESSE
SAUE GÜMNAASIUMISSE
alates 12 a. vanusest, nii poisse kui tüdrukuid!
Trennid toimuvad teisip. ja neljap.
kl 18.00 – 19.00 spordihoones.
Info Sensei R.Toome 4.dan
GSM 55 619 155, renetoome001@hot.ee

ÕMBLUSETTEVÕTE AS PROTTEN F.S.C.
SEOSES TÖÖMAHU OLULISE KASVUGA
VÕTAME TÖÖLE

•
•
•

ÕMBLEJAID
TRIIKIJA
väljaõppe võimalus

KONSTRUKTOR-MODELLEERIJA

vähemalt 3a. töökogemus

Kontakt:
AS PROTTEN F.S.C.
PALDISKI MNT.19 , KEILA
TEL: 6 747 567

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

