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Saue Sõlg
23. mail toimus Saue Jaanituleplatsil järjekordne Saue
Sõlg, mis oli järjekorras viies.
Sombusest ilmast hoolimata
oli 520 esinejaga folkloorikontserti nautima tulnud mitusada inimest.
Esinesid
lauljad-tantsijadpillimängijad lasteaialastest
memmedeni: Saue Puhkpilli orkestri trummide rühm,
lasteaia tantsurühmad, Saue
Gümnaasiumi tantsurühmad
ja koorid, rahvatantsurühm
Vokiratas, lauluansambel Rukkilill, rahvatantsurühm Saue
Kägara, segarahvatantsurühm
Saue Simmajad, rahvamuusikaansambel Saue Kägara,
Saue Läti sõpruslinna Vangaži
kooli koor ja rahvatantsijad
ning Seto Leelokoor Sõsarõ.

Tänavuse rahvakultuuri auhinna pälvis Saue Gümnaasiumi õpetaja Malle Liiv, kes oli
ka Saue Sõle kontserdi lavastaja. Kontserti juhtis SG abiturient Martin Eero Kõressaar.

Enne kontserti toimus pidulik rongkäik Saue Keskuse
pargist Jaanitule platsini.
Kohapeal müüdi jäätist,
maiustusi ning karastusjooke.
Samuti toimus sel korral Saue
Lions Club’i heategevuslik loterii, mille võidupiletite numbrid on ära toodud tänases lehes
leheküljel 6.
Korraldaja, Saue Huvikeskus, tänab kõiki esinejaid ja
pealtvaatajaid, kollektiivide
juhte ja õpetajaid, klassijuhatajaid, lasteaia kasvatajaid,
perekond Bergströmi,
LC Sauet, osaühingut Global Media
Systems, aktsiaseltsi
Saurem ja osaühingut
Erato.
Folklooripeod on
Sauel toimunud alates
1994. aastast. Pärast
kõlakoja valmimist
toimuvad tantsu-laulupeod Jaanituleplatsil ja alates 2005. aastast sai pidu nimeks
“Saue Sõlg”. Et säilitada ja arendada rahvakultuuri
Saue linnas, on linna kultuurikomisjon ja MTÜ Saue Folk
esindajad pidanud oluliseks
rongkäigu ja folklooripeo korraldamist iga kevadel. 
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu
muutis 2009. a eelarvet
Saue Linnavolikogu võttis
vastu 21. mail 2009 toimunud
istungil Saue linna 2009. aasta eelarve muutmise määruse,
millega vähendati 2009. aasta
eelarve tulusid 21 miljoni krooni võrra ning finantseerimistehinguid 29,6 miljoni krooni

võrra. Eelarve kulusid vähendati kokku 50,6 miljoni krooni
võrra, sealhulgas tuli loobuda
kavast alustada 2009. aastal
algklasside maja ehitamist.
2009. a investeeringute
eelarve mahuks jäi pärast eelarve muutmist 32,9 miljonit

krooni. Peamiseks investeeringuks kujuneb 2009. aastal
Avatud Noortekeskuse ehitus,
mida kaasrahastatakse ERFist. Eraldiste ja toetustena
makstakse 2009. aastal välja
11,3 miljonit krooni. Personalikulusid vähendati keskmiselt

– 20 989 872 krooni

10%, sealhulgas avaliku sektori personalikulusid 13%.
Saue linna 2009. aasta eelarve muutmise määrusega
saab tutvuda Saue linna kodulehel www.saue.ee rubriigis
Linna juhtimine > Avalik teave > Eelarve. 

108 794 768 krooni

Finantseerimistehingud kokku

– 29 604 515 krooni

20 195 485 krooni

Eelarve kulud kokku

– 50 594 387 krooni

128 990 253 krooni

Euroopa Parlamendi
valimised Sauel
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
4.–7. juunini toimuvad 27 Euroopa Liidu liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimised,
kus teist korda saavad osaleda
ka Eesti kodanikud, et valida
kuus liiget kaasa rääkima Euroopat puudutavatel teemadel.
Saue linna territooriumil on
üks valimisjaoskond nr 1. Valimispäeval, 7. juunil toimub
hääletamine kell 9.00–20.00.
Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9, Saue linn. Toimub
ka kodus hääletamine.
Saue Linna jaoskonnakomisjoni liikmed
Saue Linnavolikogu 23. aprilli 2009 otsusega nr 183
moodustati Sauel jaoskonnakomisjon, mille liikmeteks

on: Margit Ots, Meeli Kallas,
Anneli Ritsing, Monika Liiv,
Rafael Amos, Haiko Käärik,
Diana Kooskora, Vello Krohn.
Jaoskonna esimeheks nimetati
Tuuli Urgard. Asendusliikmeteks nimetati Kirsika Lääts ja
Terje Urgard.
Lisainfot:
Päevakajalist infot Euroopa
Parlamendi valimiste kohta
Eestis ja teistes ELi liikmesriikides saab aadressil www.
valimised2009.eu ja www.vvk.
ee/ep09/
Järgmised valimised Eestis:
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised — valimispäev
on 18. oktoober 2009. a. 

Vastukaja
Kirjutan vastuseks artiklile lasteaiakohtade puudusest Sauel.
See on väga suur probleem ka meie perele – kolisime Sauele
kaks aastat tagasi ja panime ka kohe lapse lasteaia järjekorda. Siiani lootsime, et ikka saame sügisest koha. Laps saab
augustis kolmeaastaseks, aga lasteaeda me sel aastal ei saa.
Isiklikult arvan, et kolmeaastane laps peaks lasteaias eakaaslastega mängima, mitte olema kodus hoidjaga. Selle aastaga
jääb ju nii palju saamata — lasteaed pakub ikkagi väga suurt
arenguvõimalust. Oluline on, et lasteaed oleks just siin kodu
lähedal, mitte kuskil Tallinnas ja et selle eest ei peaks väga
palju maksma. Minu arvates on praegu väga tähtis, et ajalehes pakutud võimalik lahendus ka sügisel ellu saaks viidud —
et otsitaks lastehoiuteenuse pakkujat ja renditaks ruumid selleks otstarbeks. Usun, et sellest oleks väga suur abi paljudele
peredele. Lugupidamisega,
Eneli Pruul

Vandaalitsemisest Sauel
Viimasel ajal on Sauel joonistatud haakriste Saue jaamahoonele, Saue Kaubanduskeskuse seinale, Kütise tn 4 asuvale
majale ning Saue Linnavalitsuse trepile. Nagu eelmiselgi aastal, on ka tänavu ära lõhutud Tammetõru pumpla aed ning
soditud ja väänatud kümneid liiklusmärke. Kahjuks on mööblijäätmeid ja muud prahti täis tassitud ja Jaanituleplats – hoolimata sellest, et viimasest jäätmete kogumisaktsioonist ei ole
kolme nädalatki möödas!
Saue Linnavalitsus on informeeritud võimalikest haakristide sodijatest ning turvafirma ja politsei hoiavad linnal silma
peal. Linnakodanikud, kes on hiljuti sodimist märganud, võiksid sellest koheselt teada anda! Anonüümsus garanteeritakse! Teie abiga saame Saue linna koduse ja turvalisena hoida!
Saue Linnavalitsus
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Linnavolikogu 42. istung

2009. a eelarve muutused.
Eelarve tulud kokku

Saue Sõna

Saue linn — üks suurimaid
laste- ja peretoetuste pakkuja
Rahvastikuministri büroo uuringu kohaselt olid laste- ja peretoetused ühe lapse kohta suurimad Vormsi vallas ja Saue
linnas. Sauel oli linna poolt 2008. aastal makstud keskmine
peretoetuste summa lapse kohta 2306 krooni (Vormsi 2442
krooni järel). Uuringu „Kohalike omavalitsuste toetus lastega
peredele 2008 ja laste päevahoid 2008–2009“ kohaselt
kuulub Saue ka nende omavalitsuste sekka, kus makstakse
kõige suuremaid sünnitoetusi. Saajate arvu kohta arvutatuna
oli kõige suurem sünnitoetus Maardu linnas (1. ja 2. lapsele
5000 krooni, 3. ja 4. lapsele 10 000 krooni ning 5. lapsele
15 000 krooni), järgnesid Keila vald, Haanja vald, Saue linn,
Rannu vald ja Urvaste vald. Üle 6000-kroonist sünnitoetust
maksis 6 protsenti Eesti omavalitsustest. 

Naabrivalve liikumisega
ühinemiseks
Viimasel ajal on tõusnud huvi naabrivalve liikumisega ühinemiseks, sestap siin mõned näpunäited ja soovitused.
• Kogunege koosolekule (või kui teil on näiteks ühistu
koosolek jms) ja arutage naabritega, kas olete valmis
üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma. Alati võib koosolekule kutsuda naabrivalve
ühingu esindaja, kes tutvustab naabrivalve põhimõtteid
ning võimalusi ja jagab infomaterjali.
• Kui naabrid on nõus koostööd tegema, tuleb hakata
koguma naabrivalves osalejate nimesid koos kontaktandmetega. Moodustatavale naabrivalve sektorile tuleb
teie seast valida vanem (kes organiseerib ka kontaktandmete kogumise), kes kirjutab nimekirjale alla. Kui
liituda soovijate nimekiri on koos, siis edastage see oma
naabrivalve piirkondlikule projektijuhile või naabrivalve
kontaktisikule Teie piirkonnas. MTÜ Eesti Naabrivalve
valmistab ette naabrivalve sektoris kasutatavad materjalid ja koostöölepingu.
• Naabrivalvega liitumine maksab 10.- krooni pere kohta,
aastamaks on samuti 10.- krooni ühe pere kohta.
• Naabrivalve sektor, MTÜ Eesti Naabrivalve, kohalik politseiosakond ja kohalik omavalitsus sõlmivad koostöölepingu.
• Naabrivalve sektori liikmetele edastatakse naabrivalves
osaleja materjalid (sh üksteise kontaktandmed, millised
märkisite koostatud nimekirja), naabrivalve piirkonda
tähistavad tahvlid ja kleebised, kuritegude vältimise käsiraamatud ning infomaterjale nõuannetega turvalisuse
ja heakorra parandamiseks.
• Ühise tegutsemise lepingu sõlmimise järel on soovitatav kutsuda kohale MTÜ Eesti Naabrivalve esindaja,
kes jagab nõuandeid naabrivalve-alaseks koostööks
ning selgitab naabrivalve töös kasutatavaid materjale.
Vajadusel kaasame kohtumisele kohaliku konstaabli ja
kohaliku omavalitsuse esindaja.
Lisainfot saab telefonil 5340 0126 Madis Melzar
või 513 6630 Tiina Ristmäe (tegevjuht).
Madis Melzar
MTÜ Eesti Naabrivalve
Juhatuse liige

Saue Linnavolikogu 42. istung toimus 21. mail 2009. aastal,
päevakorras oli:
1. „Tulevikulinna mängu“ tulemuste esitamine.
2. Saue linna 2009. aasta eelarve muutmine (II lugemine).
Pärast vaheaega pandi hääletusele linnavalitsuse ettepanek jätta määruse eelnõust välja § 4.
/poolt 8, vastu 2, erapooletud 2/.
Hääletusele pandi ettepanek lõpetada eelnõu menetlemine ja tulla hääletuse ja vastuvõtmise juurde tagasi
neljanda päevakorrapunkti juures.
/poolt 8, vastu 2, erapooletud 2/.
3. Saue Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 36
„Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava koolituskulu suuruse kehtestamise kord“ muutmine.
/Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu
teisele lugemisele ning menetlemiseks volikogu haridusja noorsookomisjoni — poolt 8, erapooletud 4/.
VAHEAEG
4. Saue linna 2009. aasta eelarve muutmine (vastuvõtmine). Otsustati vastu võtta määrus nr 65 „Saue linna
2009. aasta eelarve muutmine“ /poolt 7, vastu 2, erapooletud 2/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.

Linnavalitsuse 13. istung
Saue Linnavalitsuse 13. istung toimus 20. mail 2009. aastal,
päevakorras oli:
1.
Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue linna jäätmekava
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“
(eelnõu suunata volikogusse).
2.
Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi väljakuulutamine (I lugemine), (eelnõu suunati teisele lugemisele).
3.
Investeerimislaen avatud hankemenetluse riigihange
/korraldus nr 148/.
4.
Puidu 11 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 149/.
5.
Tule 30 tootmishoone laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 150/.
6.
Aniisi tn 6 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 151/.
7.
Viigimarja tn 18A madalpingeliitumisele kasutusloa
andmine /korraldus nr 152/.
8.
Hooldaja määramine /korraldus nr 153/.
9.
Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 154/.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 155/.
11. Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 156/.
12. Tänukirjaga autasutamine /korraldus nr 157/
13. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 158/.
14. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 159/.
15. Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi Tule 7–25,
Saue linn üürilepingu nr 2-9.8/97 pikendamine
/korraldus nr 160/.
16. Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue linna 2008. aasta
majandusaasta aastaaruande kinnitamine“.
(Otsustati 7 päeva jooksul esitada pearaamatupidajale
parandusettepanekud ning suunata eelnõu teisele
lugemisele).
17. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 161/.
18. Hinnapakkumise kinnitamine /korraldus nr 162/.
19. Info
19.1 Perioodil 01.05.2009 kuni 14.05.2009 sõlmitud
lepingud
19.2 Tänavakaubandusest Saue Linnas: Saue linnas
ei tegele linnavalitsus tänava- ja turukaubanduse
arendamisega ning linnas ei ole praegu ette nähtud
tegevuskohti tänavakaubanduse korraldamiseks.
Saue linnas toiduainetega, ka puu ja köögiviljadega,
kauplemine toimub turul või kauplustes ning erandina
avalikel üritustel.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Seoses registripidaja puhkusel viibimisega 8. juunist kuni
30. juunini, palume sünni ja surma registreerimiseks
pöörduda Harjumaa Perekonnaseisuosakonda (Tallinn,
Rävala pst 8, II korrus).
VASTUVÕTT:
E, T
9.00–11.30 ja 14.00–17.00
		
K
10.00–12.00 ja 14.00–18.00
		
N
9.00–12.00
Telefonid: 660 4654, 660 4655.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
19. juunil 2009

2

Saue Sõna

Linna uudised

5. juuni 2009

3

Läti haldusreform toob muutusi ka sõprussuhetes

Saue sõpruslinna Lätis — Vangažit ootab tänavu juunis ees haldusreform, mille tulemusena
liidetakse Vangaži linn Incukalnsi omavalitsusega. Eelseisvast reformist jutustasid Saue
Sõnale lätlased ise.
Ühinenud omavalitsuses hakkab olema 4200 + 4400 =
8600 elanikku. 2001. aastast
saadik Saue sõpruslinnaks
olnud Vangaži säilitab oma
nime ja linnastaatuse, jäädes
edaspidi vallasiseseks linnaks. Praegu on veel selgumata, kus hakkab paiknema
uue valla keskus.
Samaaegselt Euroopa Parlamendi valimistega 6. juunil
toimuvad Lätis ka kohaliku
omavalitsuse valimised. Mai
keskpaiga seisuga kandideerib
valimistel 7 parteid, kokku 68
kandidaati. Vangaži ja Incukalnsi ühinemise teel tekkinud valla
elu hakkab suunama 15-liikmeline volikogu. Uute volikogude
esimesed istungid toimuvad
üleriigiliselt 1. juulil 2009.
Lätlaste hinnangul sõltub
palju sellest, millise poliitilise
kultuuri ja kogemustepagasi-

ga inimesed uude volikokku
valitakse. Praegu arvatakse, et
uude volikokku valitakse palju
uusi inimesi. Lisaks poliitilistele tõmbegruppidega hakkavad uutes omavalitsustes rinda
pistma ka territoriaalsed huvigrupid.
Haldusreformiga
kaasnevad
seadusemuudatused
toovad kaasa ka selle, et lahutatakse linnapea ja volikogu
esimehe ametikoht. Edaspidi
jääb volikogu esimehe kanda
omavalitsuse poliitiline juhtimine ja administratiivne juhtimine linnapea kanda — nii
nagu Eestiski!
* Külalised Lätist Vangaži
sõpruslinnast külastasid Sauet
19.–20. mail. Tegemist oli viimase ametliku Vangaži linna
delegatsiooniga. Sõprussuhete
edasise arengu suhtes langetab
otsuse uus volikogu. Loodame

kõige paremat!
* Vangaži asub paarikümne kilomeetri kaugusel Riiast
ning on iseseisev linn alates
1991. aastast. Linna suurus on
ligikaudu 5 km2 ja rahvaarv
umbes 4200.
* 1. detsembril 2001. aastal
sõlmiti kohalike omavalitsuste
vahelise koostöö leping Vangaži ja Saue linnade vahel.
* Koostöö on olnud tihe
mitmes valdkonnas. Hästi on
toiminud kultuurivahetus —
meie rahvatantsijad, muusikakooli õpilased ja poistekoor
on käinud esinemas Vangažis,
nende rahvatantsijad on aga
mitu korda osalenud meie
folklooripeol „Saue Sõlg”.
Saue Gümnaasiumil, Saue
Noortekeskusel, Päevakeskusel ja lasteaial „Midrimaa” on
Läti sõpradega tihedad kontaktid. 

Kohtumised Mihkelsoniga:
Venemaa kütab endiselt kirgi
21. mail külastas Saue Gümnaasiumi ja Päevakeskust Eesti
üks paremaid välispoliitika asjatundjaid, riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjoni esimees Marko Mihkelson (IRL).
Riigikogu Euroopa Asjade Komisjoni olemust ning tööd tutvustades
tõi Mihkelson välja, et 70-80 protsenti kõikidest seadustest on seotud
Euroopa Liiduga. Hoolimata Euroopa Liidu tähtsusest ning eelseisvatest Euroopa Parlamendi valimistest, huvitasid Mihkelsoni kuulama
tulnud inimesi kõige rohkem ikkagi Venemaaga seotud küsimused.
Kõige populaarsemaks küsimuseks nii Sauel kui ka teistes kohtades,
kus poliitik rääkimas on käinud, osutus küsimus: Mis saab siis, kui
Venemaa Eestile kallale tungib?
Mihkelsoni hinnangul ei tea ta ühtegi nii hullu poliitikut ka Venemaal, kes võiks sõjategevusega Eestile kallale tulla, kuid samas on
nii Gruusia sündmused kui ka Eesti enda kogemused õpetanud, et
tuleb olla ettevaatlik. Mihkelson tutvustas ka Vene Duumas arutluses
olevat eelnõud, mis peaks hakkama „ajaloo võltsimise“ vastu võitlema. Seaduse kohaselt saaks nn ajaloovõltsimise eest karistada kuni
5-aastase vanglakaristusega. Eelkõige on eelnõu suunatud „ajaloo
võltsimise“ vastu Balti riikides ja Ukrainas ning selle kohaselt võib karistada ning sanktsioneerida ka Eesti inimesi ning riiki.
„Hulluse sündroom on olemas — tendents, et olukord Venemaal
võib minna kehvemaks, on olemas,“ lisas Mihkelson. See, kas eestlasi reaalselt ka erineva ajalookäsitluse pärast karistama hakatakse,
sõltub Eesti riigi kohustusest oma kodanikke kaitsta.
Kokkuvõtteks leiab Mihkelson, et ajaloo muutmine poliitiliseks, on
väga ohtlik, sest ajalugu moodustub olulise osa inimeste identiteedist
ning traditsioonidest. Minevikusündmuste väljaselgitamine peaks ikkagi jääma ajaloolaste teha.
Küsiti ka NATO ja Euroopa Liidu appitulemise ning praeguse sisepoliitilise olukorra kohta. NATO ja Euroopa Liidu toetusest rääkides tõi
Mihkelson näiteks pronksiöö sündmused, mil tolleaegne Euroopa Liidu
eesistujamaa juht, Saksa naiskantsler Angela Merkel sai Vladimir Putinilt kõne, kus viimane nõudis Euroopa Liidult pronksiöö pärast Eesti
suhtes hukkamõistu. Merkel aga helistas peaminister Andrus Ansipile
ning uuris olukorda täpsemalt ning tegi Eestit toetava avalduse.
Sisepoliitilise olukorra osas avaldas riigikogulane soovi, et poliitikud ei läheks omavahel tülli, sest poliitiline kaklus on viimane asi,
mida Eesti vajab. Mihkelson peab kõige olulisemaks eelarve tasakaalu ja töökohtade säilitamist. Juhul, kui seda teha ei suudeta, võib Eesti
riiki sügisel ees oodata pankrot. Sel juhul peaks Eesti laenuabi saamiseks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poole pöörduma ning siis ei
oleks otsused enam meie otsustada.
Küsimus, kuidas saaks keskkoolipoisist poliitik, üllatas Mihkelsoni.
Neljandast klassist saadik oli tema rääkinud, et tahab ajaloolaseks
saada ning Tartu Ülikoolis ajalugu õppida. Pärast keskkooli ta sinna ka
läks ning omandas nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi. Tulevastele poliitikutele, kellel Mihkelsoni hinnangul on praegu palju rohkem
valikuid kui temal 1988. aastal keskkooli lõpetades, soovitas poliitik
oma juhuseid ära kasutada. Selleks peaks kindlasti keeli õppima
ning — ega keegi midagi kandikul ette ei too. Oma eesmärkide poole
tuleb püüelda! 

Pildil paremalt: Inara Laizane — volikogu liige, perearst, Janis Kromans — haldusdirektor, Sandra Zvirbule — lasteaia juhataja, volikogu liige ja Vilmars Lucans — Vangaži linnapea ja volikogu esimees.

Kohtumine Siiri Oviiriga: koostöö on hädavajalik
Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir (Keskerakond) leiab, et Eestisse jõuab väga vähe informatsiooni sellest, mida tehakse Euroopa Parlamendis.
Samas saavad kõikide erakondade esindajad Brüsselis ja Strasbourgis kenasti läbi — keegi ei taha
kellestki üle sõita, sest saadakse aru, et koostöö
on vajalik ja tulemusrikas.
„Liberaalsus, mida oleme Eestis levitanud, on täiesti olemas ka Euroopas. Maailm on arenenud — Euroopa poliitika teljeks on inimene ehk pole inimest, pole riiki. Kuigi
mõni poliitik pöörab rohkem tähelepanu ühele asjale ja
teine teisele, on keskmes ikka ja alati inimene,“ räägib
Oviir, kes külastas 19. mail Saue Päevakeskust.
Euroopa Parlament on üks kolmest tähtsast Euroopa
Liidu institutsioonist, aga paraku ainus, mille esindajaid
valib rahvas otse. Otsused tulevad kogu Euroopa Liidus
teatavaks kõik ühel päeval — eri aegadel tulemuste teatamine oleks demokraatia vastu, sest see võiks mõjutada
teiste riikide tulemusi. Tänavu valitakse Nizza lepingu kohaselt viieks aastaks ametisse 736 saadikut, kuigi praegu on hingekirjas 785, sest paar aastat tagasi liiduga ühinenud Rumeeniale ja Bulgaariale tuli anda kohad teistelt
neid ära võtmata.
Teises institutsioonis ehk Euroopa Komisjonis on Eesti
esindaja volinik Siim Kallas, kes on Oviiri hinnangul kõrgel
ja austusväärsel kohal, olles ühtlasi ka komisjoni presidendi üks viiest asetäitjast. Euroopa Liidu nõukogus aga
käivad koos riikide ministrid.
Kindlasti peaks iga inimene teadma, et Euroopa Parlament ei kirjuta seadusi, vaid need koostab Euroopa Komisjon. Aga sellele eelnevad nõupidamised parlamendi ja
ministrite koguga, kas uut direktiivi on vaja või kas midagi muuta on vaja ning vastavalt kokkuleppele parlament
täiendab seadust, saadab tagasi või võtab vastu. „Kui
nõukogu pole esimesel korral parlamendi tehtuga nõus,
algab lepitusmenetlus — nii juhtus näiteks umbes kuu
aega tagasi tööajaseadusega. Keegi ei andnud järele ja
direktiiv jäi vastu võtmata. Võib-olla seepärast, et valimised ukse ees? Aga eks vaidlus jätkub uues parlamendis,“
selgitab Oviir.
Pension peab olema elamisväärne
Pensioniküsimused on probleem, millega tegelevad kõik
riigid, sest sündimus on vähenenud, eluiga pikenenud
ning majandusolukord palju muutunud. „Keegi ei soovi,
et pension ei tõuseks pikki aastaid, sest elukallidus ju
kerkib, samas ei saa parlament võtta vastu otsuseid, et
homsest tõstame nii ja nii palju pensioni,“ räägib Oviir.
„Kui varem tehti suuremaid otsuseid põlvkondade kaupa,
siis täna enam nii kaua ei oodata, vaid seadused vaadatakse üle iga 10–20 aasta tagant.“
Ka Eestis räägitakse pensioniea tõstmisest, kuid seda
ei saa Oviiri sõnul pensioniealistel ega pensionieelikutel

nii järsult muuta. Selline asi ei saa toimuda hooga — ja
kõrgemat pensioniiga kui 67 aastat pole kusagil Euroopas.
„Milles on kõik riigid üksmeelel — pensioni suurus
peab elamisväärne olema. Keskmiselt võetakse aluseks
metallitöölise keskmisest palgast 60 protsenti. Aga Eestis
pole tegelikult metallitööstus sellised tasemel, et oleks,
mida aluseks võtta. Usun, et saame pensionide arvutamiseks parema aluse, kui ajad paranevad.“
Käibemaksu alandamine tõstab tarbimist
Tarbimist saab Oviiri arust vajalikul tasemel hoida näiteks
käibemaksu vähendamisega, mida võib tänase seadusega riigi omal valikul teha 20 toote-teenuse puhul, näiteks
raamatute, ravimite, kultuuriürituste ja majutuse osas.
Praegu on 21 Euroopa riigis käibemaks kuus korda madalam maksimaalsest ehk 21 protsendist (Eestis on käibemaks näiteks 18 ja Poolas 3%). „Madalaimaks lubatud
maksumääraks on null, mis on samuti number,“ nendib
Oviir. „Käibemaksu alandamine on hea, sest see ergutab
tootmist ja kui tootmist ei koondata, makstakse siiski
makse ning see on riigile kasulik. Meie majanduslangus
kestab, kuni midagi ei tehta. “
Euroopas on 50–60 aasta jooksul proovitud paljusid
maksusüsteeme. „Tänasel päeval on meiega ühes maksusüsteemis vaid Venemaa ja Valgevene ning samas on
majanduslangus Euroopas keskmiselt neli ja Eestis 15
protsenti. Usun, et lähima viie aasta jooksul muutub ka
meie maksusüsteem. Süsteem ei pea olema lihtne, vaid
õiglane — kaasajal teevad kõik arvutused ju ära arvutid.“
Millal saab Eesti naispresidendi?
Küsimus meie eakatelt võttis Oviiri muhelema. „Meil ei
ole veel nii kaugele jõutud, et naist presidendiks valida,“
arvas ta. „Samas on Eesti ülikoolide doktorantuuris naisi
üle 60 protsendi ja ülikooliski näitavad paremaid tulemusi
naised. Miks me ei usalda naisi, kui samas Euroopa Liidus on neli tugevat Eesti naist võitnud juhtivad konkursid
200 mehe seas? Sest kodumaal ei julgeta veel tugevaid
otsuseid teha.“
„Samas, Soomes on 21 ministrit naised ja Rootsiski rohkem kui pooled. Eestis saavad transporttöölised rohkem
palka kui inimese elu eest vastutavad lasteaednikud — sest
me hindame rohkem musklit kui vastustust.“ 

Saue Sõna

Noored
Kevad on koolis kiire aeg
Saue Gümnaasiumis on käes kiired ajad — lõpueksamid, tasemetööd, riiklikud kontrolltööd ja üleminekueksamid nagu ikka
kevadel. Lisaks olid äsja koolil külas sõbrad Rootsist ja Lätist
ning toimusid spordipäevad ja riigikaitseõpetuse välilaager.
„Kevadel on alati väga palju
tegemist. Viimane tõsine koolitöönädal oli mai eelviimane
nädal, sellele järgnesid eksamid ja spordipäevad,“ nendib
direktor Jaan Palumets. „Lisaks käib esimeste ja kümnendate klasside komplekteerimine ning ka väliskülaliste
programm on tihe.“
Selle aastaga võib tema sõnul õppetöö osas igati rahule
jääda — gümnaasiumilõpetajad teenisid välja kuus kuld- ja
kaks hõbemedalit. Kui mõned
aastad tagasi sõltus veel medalite saamine riigieksamite tulemusest, siis nüüd enam mitte.
„Ja vaevalt, et inimene, kes
lõpetab kooli kuldmedaliga, ei
suuda eksameid ära teha,“ kiidab Palumets uut süsteemi.
Lisaks gümnaasiumile käivad eksamid ka põhikoolilõpetajail. Esimene lõpueksam
oli 4. juunil.
Pisikestel õppuritel oli mai
viimasel nädalal spordipäev
ning 1. juunil toimus ülekooliline spordipäev. „Meie lapsed
on sportlikud,“ sõnab koolijuht. „Meeldiv on tõdeda, et
meie kolm rahvatantsurühma
ja kaks võimlejate rühma on
tantsupeo nimekirjas! Sinna oli
tõsiselt kõva konkurents ju!“
29.–31. mail toimus Suurekivi raketibaasis riigikaitseõpetuse välilaager „Võidukas
lõpp“ 10. Klassidele. Laagris
oldi telkides ja omandati meditsiiniteadmisi ja rännakmatka kogemusi. Laagri viisid

läbi kaitseministeeriumi ja
kaitseväe ohvitserid.
Külalised Rootsist ja Lätist
Mai kolmandal nädalal külastasid Saue Gümnaasiumi
Rootsi Rudbecki gümnaasiumi õpetajad. Rudbecki koolis
on ainult gümnaasiumiklassid ning seal õpib 2000 last.
„Meil on plaan ka oma õpilasi
tutvustada täisgümnaasiumivormiga ning tegema rootslastega koostööd. Hakkame
taotlema raha projekti jaoks,
et saaksime oma lapsed sõidutada umbes kolmeks päevaks
Rootsi loodusteadusi õppima
ning sealsed lapsed saaksid
tulla meile, külastama näiteks
Ida-Virumaa kaevandusi ja
pankrannikut ning arutlema
keskkonna üle.“
Saue Gümnaasiumil on olnud 1990ndail rootslastega tugevad sidemed, kuid viimastel
aastatel on suhtlemine jäänud
soiku. Nüüd on plaanis jälle
rohkem suhelda.
22.–23. mail külastasid
kooli ka külalised Lätist — 45
last ja viis õpetajat, kes esinesid ka Saue Sõlel.
Uute klasside suurus alles
selgumisel
Vaikselt käib ka uute esimeste
ja kümnendate klasside komplekteerimine. „Praegu on meil
kirjas 72 esimese klassi õpilast,
kuid tundub, et see arv läheb
suuremaks, sest päris paljud
lapsevanemad on kooli helis-

Tere, seitsmes Visioon!
Festival Visioon innustab Hispaania rütmidega Tallinnas ja üllatab Läti tippmängijatega Sauel. VII festival
Visioon toimub 4.–6. juunini.
Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvisatsiooni Festival Visioon
toimub Sauel ja Tallinnas. Vaata kava www.noortejazz.ee
Festival tutvustab laiemale publikule noori muusikuid, kes
tegelevad jazz- või muu improvisatsioonilise muusika vallas.
Festivalil osaleb üle 120 mängija, Eestist on esinejaid Viljandist,
Sauelt, Viimsist, Pärnust, Tallinnast, Tartust, väliskülalisi tuleb
Riiast ja Sevillast (Hispaania).
Looming, loovus ja improvisatsioon on festivali põhiteema.
Nimi Visioon tähendab vaadet tulevikku, st tänased Visiooni
esinejad on juba paari aasta pärast Eesti improvisatsioonilise
muusika loojateks ja suunajateks. Lisaks noortele esinevad festivalil ka kogenud muusikud, kes on noortele eeskujuks rikkaliku
muusikamaailma avastamisel. 2009. aastal on festivali oluline
rõhuasetus Hispaania flamenco-muusikal.
Festival algas 4. juunil. 5. juunil esinevad noortebändid Tallinnas: Tammsaare pargis kl 13.00–15.00 ja Raekoja platsil kl
16.00–18.00. Alates kl 19.00 jätkub festival „Hispaania päevaga“ teatris NO99. F1 Guitars esituses kuuleme flamencomuusikat, musitseerivad Iljo Toming (kitarr), Tanel Ruuben (löökpillid),
Indrek Kruusimaa (kitarr), Mihkel Mälgand (bass). Koos muusikutega esinevad Eesti flamenco-tantsutäht Maria Rääk ja Amargo tantsustuudio vt www.amargo.ee
Käesoleva aasta Visiooni peaesineja on duo Hispaaniast
Sevillast – José Torres (kitarr) ja Jasio Velasco (vioola) vt www.
myspace.com/flamencoenobras
Alates 21.30-st musitseerib NO99 teatri jazziklubis Peep
Ojaveski kvartett: Peep Ojaveski (kitarr), Aivo Tammus (bass),

tanud ja lubanud Sauele sissekirjutuse ära teha,“ kõneleb
Palumets. „Tänavu on plaanis
avada kolm esimest klassi, sest
nelja avamiseks ei jätku koolil
enam ruume. Sel juhul peaksime tegema esimesed klassid
kahe vahetusega. Ja algklassi-

de maja ehitamiseks ei lähe ju
veel niipea.“
Gümnaasiumi
esimesse
klassi on praegu planeeritud
69 last, kuid lõplik arv selgub,
kui põhikool on lõpetanud
klassi ja toonud kooli tagasi
oma tunnistused. 

Palumets: gümnaasiumi
eraldamine põhikoolist
pole hea mõte
Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa sõnul
pole haridusministeeriumis arutluse all olev ettepanek
gümnaasiumid põhikoolidest eraldada kuigi hea idee.

„Miks peaks toimiva gümnaasiumi lõhkuma põhikoolist eraldi? Esiteks ei toida õpetajad end vaid üheksat gümnaasiumiklassi õpetades ära ja neil tekiks alakoormus. Õpetajad
peaksid saama õpetada vähemalt 15 klassi — siis neil poleks
alakoormust. Teiseks on gümnaasiumiklassid kooli vaimsuse
ja imago loojad — nemad lähevad ju edasi ülikooli,“ mõtiskleb
ta. „Ei, kindlasti pole mõtet toimivat kooli nagu Saue Gümnaasium lõhkuda. Lõhkuda on alati kergem kui ehitada.“
Palumetsa hinnangul peaks kõigepealt tegema näiteks
Tallinna prooviks paar-kolm täisgümnaasiumit ja vaatama,
kuidas neil minema hakkab. „Me ei saa panna ju praeguses
majanduslikus olukorras Saue 200 last iga päev linna sõitma,
samas kui meie õpetajad on nii kvalifitseeritud, meil on valida mitme suunitluse vahel ning pakkuda palju lisaaineid. See
idee on veidi toores ja järelemõtlematu.“ 

Eno Kollom (löökpillid) ja Jaak
Oserov (trompet). Hispaania
päeva lõpetab noorte Jam. Piletid NO99-s toimuvatele kontsertidele on müügil www.piletimaalim.com ja enne kontserdi
algust kohapeal. 6. juunil toimub G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis Visiooni workshop,
mida viivad läbi José Torres
(kitarr) ja Jasio Velasco (vioola). Õpitubades osalevad noo- Hispaania Duo
red Visiooni muusikud. Tulge José Torres – Jasio Velasco
kuulama!
Sauel algavad kontserdid 6. juunil kella 15.00 restorani Loft
Lounge www.loftlounge.eu välilaval. Avatud on kohvik ja restoran. Kell 20.00 on Saue linnas päeva tipphetk: festivali lõppakordiks on Läti tippmuusikute kontsert! Esineb Riia All Stars
Band koosseisus Indrikis Veitners (klarnet, saksofon), Andrejs
Jevsjukovs (kitarr) Aivars Krastins (löökpillid), Janis Stafeckis
(bass), Nic Gotham (saksofon).
Tulge kogu perega! Kontsert on tasuta. Täname kõiki toetajaid, ilma kelleta poleks see festival võimalikuks saanud: Saue
linn, Saue Muusikakool, Kultuurkapital, Harjumaa Omavalitsuste
Liit, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium,
Hispaania Saatkond, Eesti Rahvusringhääling, Vanalinnapäevad, Loft Lounge, Eesti Jazziliit, Hotell Schlössle, Hotell Salzburg,
Teater NO99 Samuti au ja kiitus kõigile tublidele abilistele, korraldajatele ja vabatahtlikele!
Infot ja uudiseid saab lugeda www.noortejazz.ee
Ühinege meiega! Kontserdid toimuvad iga ilmaga.
Kristiina Liivik, projektijuht
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Linnavalitsus tunnustas
tublisid õppureid
OLÜMPIAADID

1. Üleriigilisel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil: Diana Rande,
12A — 15. koht üleriigilises voorus, õpilast juhendas õpetaja
Mart Tamberg.
2. Üleriigilisel vene keele kui võõrkeele olümpiaadil: Olga Dalton, 11B — I koht üleriigilises voorus, II koht piirkondlikus voorus, õpilast juhendas õpetaja Marianna Leškina.
3. Üleriigilisel saksa keele kui A-võõrkeele olümpiaadil: Eerik
Mägi,10A — piirkonnavoorus I koht, üleriigilises voorus 17. koht,
õpilast juhendas õpetaja Kirsti Kadakas.
4. Harjumaa koolide saksa keele (kui B-võõrkeele) olümpiaad:
Eerik Mägi, 10A — I koht; Jekaterina Lendjašova, 10B — II koht;
Eva Martina Põder, 7A — I koht; Liisi Pley, 7A — III koht; Kaspar
Treimann, 7C — III koht; Karl-Kaur Kaseorg, 8C — I koht. Õpilasi
juhendas õpetaja Kirsti Kadakas.
5. Üleriigilise keemiaolümpiaadi piirkonnavoor: Anni Ruul,
9B — I koht; Karmen Veerme, 11A — III koht. Õpilasi juhendas
õpetaja Külli Vita.
6. Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor: Mariann
Vendelin, 7A — III koht, juhendaja õpetaja Elle Viljaste; Anni
Ruul, 9B — III koht, juhendaja õpetaja Raimo Reitel; Olga Dalton, 11B — I koht, juhendaja õpetaja Sirje-Tiiu Kreek; Karmen
Veerme, 11A — III koht, juhendaja õpetaja Sirje-Tiiu Kreek; Mikk
Tõnissoo, 12A — III koht, juhendaja õpetaja Sirje-Tiiu Kreek.
7. Üleriigilise inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor: Krislin
Kripašov, 10A — II koht; Triin Samuel, 11A — III koht; Elen Torb,
12A — II koht. Õpilasi juhendasid õpetajad Kristi Läänesaar,
Kriste Eerme
8. Üleriigilise emakeeleolümpiaadi „Toimiv emakeel ja tekstimaailm” piirkonnavoor: Anni Ruul, 9B — II koht, õpilast juhendas õpetaja Inna Pajos.
9. Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor: Hans-Toomas Saarest, 9B — II koht, õpilast juhendas õpetaja Evelin
Kristin; Enelin Pihlak, 12A — I koht, juhendaja õpetaja Ulvi Urgard; Marko Bogoljubov, 10A — III koht, juhendaja õpetaja Ulvi
Urgard.
10. Üleriigilise geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor: Karl Juhan Küling, 8A — III koht; Riho Nagel, 11B — III koht; Õpilasi
juhendas õpetaja Ulvi Urgard.
11. Üleriigilisel töö-ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil: Mihkel
Tomson, 9A — piirkonnavoorus I koht, üleriigilises voorus II koht;
Mikk Kalamees, 9A — piirkonnavoorus III koht; Õpilasi juhendas õpetaja Valmar Kaur.
12. Harjumaa koolide majandusolümpiaad (võistkondlik): Ralf
Anari, 10B — II koht; Kristel Tamm, 10B; Kaspar Süvirand,
11A — III koht; Ardo Pikkar, 11B; Triin Samuel, 11A — III koht;
Erlich Lõwi, 11A; Õpilasi juhendas õpetaja Virve Rajamäe.
13. Harju maakonna 8.–9. klasside vene keele olümpiaad: Eilen Kalju, 8C — II koht, õpilast juhendas õpetaja Sirje Milt.
14. Harjumaa V–VI klasside matemaatikaolümpiaad: Andreas
Aadli, 6A — II koht, õpilast juhendas Sirje-Tiiu Kreek.
15. Harjumaa 8. klasside õpilaste inglise keele olümpiaad:
Hardy Puusepp, 8A — III koht, õpilast juhendas õpetaja Karin
Tümanok.
16. Harju maakonna 6.–7.klasside vene keele olümpiaad: Mariann Vendelin, 7A — III koht, õpilast juhendas õpetaja Jelena
Laanjärv.

KONKURSID, VÕISTLUSED

1. Konkursil „Vene romanss”, II koht ja 2 eripreemiat ansamblile, koosseisus: Carol Männamets, 9B; Carmen Männamets,
9B; Anni Ruul, 9B; Kristel Palts, 9A; Inge-Helene Pello, 9A;
Õpilasi juhendasid õpetajad Grete Põldma, Jelena Laanjärv.
2. B. G. Forseliuse Seltsi poolt korraldatud esseekonkurss
„Keeled on tähtsad” edukalt esinenud 9C klassi õpilane: Simo
Andre Kadastu, VII–IX kl — I koht, õpilast juhendas õpetaja Piret Uulma.
3. Harjumaa koolide kõnevõistlus: Erlich Lõwi, 11A — II–III
koht, õpilast juhendas õpetaja Piret Uulma.
4. Vene keele Õpetajate Seltsi korraldatud võistlustel 7.–8.
klasside õpilastele “Vene keel kui võõrkeel”: Elen Freivald — I
koht, õpilasi juhendas õpetaja Marianna Leškina.
5. Tallinna ja Harjumaa koolide vokaalansamblite konkursil
„Volüüm” 8.–9. klassi vanusegrupis tütarlasteansamblile II
koht “Sa Sir”, koosseisus: Kaia-Triin Pääsuke, 7A; Mari-Liis
Viisimaa, 7C; Aniken Siimon 7C; Kärt Johanna Ojamäe 8B;
Birgit Suuder 8C; Grete-Marie Sepp 8C ja Jennifer-Judith Iljin 8C. Õpilasi juhendas Grete Põldma, kontsertmeister Gerli
Kirikal.
6. RMK Aegviidu looduskeskuse fotikonkurss „Puude ilu ja
võlu“: Rainer Merisalu, 8C — I–II koht, juhendaja õpetaja Evelin
Kristin
7. Üleriigilise laste ja õpilaste kunsti- ja kirjatööde võistlus Euroopa koolis. Auhinnalised tööd: Henri Richard Talgre, 7B; Doris Õunapuu, 6A; Merilin Grossthal, 6B; Stina-Riin Vainrauh,
5A; Mattias Mihelson, 7C; Siiri Saarma, 10B. Õpilasi juhendas
õpetaja Reet Vester.
8. Maakondlik võistlus Geograafia teemapäev. Saue Gümnaasiumi võistkond — III koht, koosseisus: Karl-Juhan Küling, 8A;
Sander Siniorg, 8A; Mart Jõesaar, 8A. Õpilasi juhendas õpetaja Ulvi Urgard.
9. Loksa I keskkooli korraldatud maakondlik algklasside autode joonistamise võistlus. Auhinnalised tööd: Marcus Pärtel,
2B; Viljard Vronski, 3C; Jürgen Tümanok, 4B. Õpilasi juhendasid õpetajad Lea Jaansoo, Siret Ost, Loreida Veskioja.
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Marilin Kongo: Eurovisioon oli super!
Moskvas Eesti eurolaulu taustalauljana käinud, Sauel showgrupi
Vikerkaar treenerina tuntud Marilin Kongo emotsioonid on pärast
Eurovisiooni endiselt laes.
„Tunded olid loomulikult
juba siis äärmiselt positiivsed,
kui saime teada, et sõidame
Moskvasse Eestit esindama.
Eurovisioon ei ole muusikalises mõttes just kõige harivam
üritus, ent kogemusena kindlasti asendamatu. Arvan, et iga
laulja rõõmustaks sellise võimaluse üle,“ räägib ta.
Lauluvõistluse korraldus
oli tema sõnul heal tasemel
ja ei olekski oodanud midagi alla selle. Etteheiteid pole,
kõik mis vaja, sai tehtud ja
muusikutele kätte toimetatud.
„Mis puudutab ürituse tehnilist poolt — lava, valgustus,
heli —, siis see oli midagi
enneolematut! Loomulikult
kulutati ka müstilisi summasid kõige selle tarbeks, aga
kogu see pilt, mis saalist avanes, võttis ikka suu ammuli,“
lisab ta. „Laval olles valdas
täpselt sama tunne. See oli
lihtsalt nii võimas! Arvan,
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Kooli lõpuaktused

Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus toimub neljapäeval, 18. juunil kell 17.00. Gümnaasiumi lõpuaktus
toimub laupäeval, 20. juunil kell 14.00.

Kunstistuudio lõpetas
esimese õppeaasta
Maikuus oli Saue Huvikeskuse Kunstistuudios tavapärase
töö kõrval kaks sündmust.
18. mail sõitsime õpilastega Tallinna Loomaaeda loomi
joonistama. Joonistusmapid kaenlas ja pliiats peos läksid
44 õppurit koos 4 õpetajaga loomade joonistamises kätt
proovima. Päeva jooksul valmis sadu visandeid ja saadi juurde uusi oskusi.

Töötuhinas.

et meil kõigil tuli kananahk
peale, sest lihtsalt nii hea oli
laval olla!“
See, et lugu nii kõrge koha
saavutas, oli Kongo hinnangul

pigem boonus, sest Eesti jaoks
oli juba suur asi seegi, et saime
poolfinaalist edasi. „Samas ei
saa ma öelda, et oleksin Urban
Symphony edust üllatunud ol-

nud. Sandral on lihtsalt imeline võime oma laulu ja olekuga
hüpnotiseerida. Olin kindel, et
küll ta seegi kord publiku ära
võlub.“ 

Lustakas kevadpidu tõi suve kohale
29. mail toimus Midrimaal igakevadine heategevuslik suurüritus —
lustlik kevadkontsert koos üllatuse ja traditsioonilise koogilaadaga.

25. mail pidasime Saue Huvikeskuse Kunstistuudio esimese
õppeaasta lõpupidu.
Selleks puhuks olid kunstiringide õpetajad koolisaali üles
pannud paremate õpilastööde näituse. Eksponeeritud oli keraamikat, tekstiilitöid, huvitavaid meisterdusi erinevates tehnikates ja ka maale, joonistusi ja graafikat. Näitus oli suunatud lapsevanematele, kes olid kutsutud peost osa saama.
Pidu algas flöödihelide saatel. Esines Plokkflöödiansambel Reet Jürgensi juhendamisel. Seejärel esines Saue Gümnaasiumi näitering E. Vilde näidendi „Vigased pruudid” töötlusega, Leo Uulma juhendamisel. Noored näitlejad võlusid
publikult välja nii mõnegi naerupahvaku ja tugeva aplausi.
Eeskava järel anti kätte tunnistused tublidele kunstiõppuritele, keda oli sel õppeaastal kokku 64. Peo lõpul oli igal
osavõtjal võimalik oma käega trükkida endale Kunstistuudio
õpilaste valmistatud pildiga paberkott. Soovijatest tekkis trükipressi taha pikk järjekord.
Soovime kõigile õpilastele head suvevaheaega ja ootame rohket osavõttu Kunstistuudio ringidest järgmisel õppeaastal.
Virve Laan, Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Lya Uuvits

Muusikakooli õpilaste
2008/2009 õa saavutused

Pidu algas lipuheiskamise ja
Midrimaa oma lauluga. Avasõnad ütles juhataja Anne
Teetamm. Seejärel tervitas
kõiki lapsi ja vanemaid linnapea Orm Valtson.
Järgnevalt esinesid mudilased toredate tantsudelauludega. Üllatuskülalisena
saabus peoplatsile trikimees
Kloun. Erilist vaimustust äratas Klouni tsirkuseratas. Nii
paljud lastest oleksid soovinud jäljendada tema trikke!
Kontserdi järel oli lastel
võimalus osaleda erinevates
rahvalikes mängudes — saapavise, kingsepp, vägikai-

Vabariikliku konkursi eelvoorud:

Oliver Povel Puusepp — tromboon, II koht (edasipääs lindivooru), õp Tõnu Soosõrv.
Laura Pley — flööt, II koht (edasipääs lindivooru), õp Jüri
Hargel.
Brita-Liis Oruste — klaver, III koht, õp Elina Seegel.
Eliise Lind — klaver, I koht (pääses lindivoorust edasi ka
vabariiklikule konkursile), õp Gerli Kirikal.
Joosep Talumaa — II koht solfedžokonkursil „Võistusolf
2008 (edasipääs ka vabariiklikule konkursile), õp Ulvi Kanter.

Maakondlikud konkursid:

kavedu. Huvilisi jätkus rätiknukkude meisterdamisel,
käepaelte ja pärgade punumisel. Esindatud oli ka Saue
Lastekaitse Ühing. Koos
vahva maskoti Tammetõruga
soovisid paljud end pildile
jäädvustada.
Kogu peo vältel toimetasid nii lapsed kui ka täiskasvanud
heategevusliku
koogisöömise kallal. Lapsevanemate küpsetatud maitsvad koogid ja tordid olid
väga mitmekesised.
Hoolekogu tegi ettepaneku osta saadud tulu eest
õuealale jalgrattahoidikuid.

Suur-suur tänu kõikidele
lastevanematele küpsetiste ja
annetuste eest!
Sellega sai ilus algus suvele tehtud! 

Joosep Talumaa — kitarr, II koht ja eripreemia improvisatsiooni eest palas „Kevad 2007“, õp Iljo Toming.
Moonika Janet Pregel — kannel, III koht, õp Pille Karras.
Kaisa Käosaar — kannel, I koht, õp Pille Karras.
Liisa Kõllamõts — viiul, II koht, õp Juta Ross.
Annelize Vlasenko — viiul, III koht, õp Juta Ross.
Kristiina Zakurakina — viiul, III koht, õp Juta Ross.
Anni Ruul — viiul, III koht, õp Juta Ross.

Vokaalkonkursid:

Poistekoori ansambel koosseisus Rasmus Metsva, Martin
Vist, Chris-Sander Kruuleht, Ranon Kriisa, Joosep Talumaa,
Andre Kesküll, Jasper Alamaa, juhendaja Elviira Alamaa.
I koht Harjumaa Vokaalansamblite konkursil Orus.
I koht Tallinna ja Harjumaa Vokaalansamblite konkursil
„Volüüm“.
VI koht ja eripreemia „ÕUJEE“ Üleriigilisel Vokaalansamblite konkursil Jõgeval.
Vanema astme tütarlaste ansambel koosseisus Anni Ruul,
Carol Männamets, Carmen Männamets, Linda Kanter, Inge-Helene Pello, Kristel Palts, juhendaja Ulvi Kanter.
I koht Harjumaa Vokaalansamblite konkursil Orus.

Vokaalsolistide konkursid:

Oliver Povel-Puusepp — III koht lauluvõistlusel „Harjumaa
Laululaps“.
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LIONS CLUB SAUE HEATEGEVUSLOTERII
Saue folklooripidu Saue Sõlg 23. mail 2009. a

(Annetaja, võidu nimetus, võidupileti number)

PEAVÕIT: LIONS CLUB SAUE Jalgratas
„Agressor GT“ 280
SAUE LINNAVALITSUS
Raamat „Saue Linn“ 372; 817; 297; 196;
469; 94; 106; 620; 182;120; Kruus 637;
887; 304; 648; 991; 644; 917; 365; 716;
794; Seinataldrik 368; Vihmavari 211;122;
Pliiatsikomplekt 736; 76; 824; 480; 762;
464; 384; 735; 46; 392; Sulepeakomplekt
949; Võtmehoidja 907; 339; 219; 239;
728; 431; 235; 71; 726; 857; Märk VS 147;
298; 730; 127; 864; Lipsunõel 908; 278;
157; 367; 722; DVD “Saue linn 15” 258;
209; 874; 108; 573; Komplekt (kaart, pastakas, märk, helkur) 630; 621; 547; 437;
937; 253; 281; 828; 125; 35; Komplekt
(pastakas, märk, helkur) 976; 967; 549;
820; 465; 979; 148; 506; 990; 12.
PAULIG BALTIC AS
Kohv Paulig 128; 51; 74; 988; 724; 136;
Pauligi kaelakott 763; 922; 421; 338; 267;
317; 155; 343; Kruus 651; 468; Kohviraamat 581; Tortilla põhi 214; Maitseained
523; 892; 251; 142; 557; T-Särk Santa
Maria 176; 671; 844; 635; 38.
ERATO OÜ, TOP MARINE OÜ, REKARA
EHITUS OÜ
Kuppelgrill 800; Magamiskott 172; Piknikukorv 397; Termos 509.
ARCO AR AS
Riidenagi 335; 643.
ELVES OÜ
Kruus (väike) 101; Õllekruus (suur) 689;
276.
ENDOORE OÜ
Eco Splendo 1 lt (nõudepesuaine) 188; Autovaha Pralux 950; 823; 756; 433.
ERIKON OÜ
Termomeeter 41; Tester 153; 769.

FORTUM TERMEST AS
Vihmavari 194; Õlakott 249; Helkurpael
463; 17; 789; Nimekaardikarp 109; Parkimiskell 526; Kaelapael 11; Taskulamp
412; Mobiiltelefoni hoidja 236.

165; 248; 245; 613; 871.

HYDROSCAND AS
Kaelapael 238; 242; Müts 305; Koormarihm 570.

SAMESTI METALL OÜ
Termokruus 923; 646; 200; 92; 545; Õue
küünlajalg 322.

HÖRMANN EESTI OÜ
Müts 852; 685; 171; 26; 719; 135; 381;
Märkmik 300; 409; 491; 957; 450; Pall
821; 442; Suveniir (jõehobu) 740; Võtmehoidja 453; 160; 665; 225; 926; Pastakas
312; 961; 473; 198; 966; 622; 650.

SAUE-AUTO AS
Müts 697; Soe särk 85; Pastapliiats (2 k)
118; 195; 401; 909; 631; 701; 379; 180;
616; 435; Šveitsi nuga 14; Helkurid 336;
825; 918; 683; 553; 755; 5; 855; 776;
862; 373; Kruus 256; 999.

KEILA TARBIJATE ÜHISTU
Rõõmu Kaubamaja kinkekaart (100.- kr)
307; 780; 167; 168; 743; Kringel 1kg 65;
652; 576; 175; 943; Küpsised Rõõmu
Küpsetuskojalt 163; 54; 357; 493; 880;
Kruus 925.

ORBIS OY EESTI FILIAAL
Kruus 7; 626; 873; 649; Kaelapael 213;
62; 952; 745; Hiirematt 149; 915; 793;
Pastakas 802; 845; 227.

MALLDISAIN OÜ
Villane müts 457; 495; 395; Väike müts
231.
MESENAR OÜ
Aroomilamp 867.
ENNO END
Sõiduauto haagisetäis küttepuid 738.
MINI-MAKSI OÜ
Põll neoonlilla 588; 771; Sinine ruuduline
põll 269; Erkpunane hõlmikpõll 841; Serveerimispõll (lilla + triip) 492; Koka tööpõll
tumesinine 386; Rinnaosaga põll (erksinine) 959; Koka tööpõll, tumepunane triip
539; Vestiosaga põll 138; Väikese mustaruuduga põll 400; Nokatsid 858; 835;
654; 707.
MIRA EHITUSMATERJALID OÜ
Kruus 608; Käepael 703; 121; 968; 446;
962; Müts 840; 885; 229; 676; 119; Pastapliiats 679; 811; 408; Helkur 544; 107;
866; 451; 310; 134; 965; 404; 325; 517;

REMOLUFT AS
Lamp (Honsel) 68; Saunatermomeeter
224; Pitskruvi 995.

SEB EESTI ÜHISPANK
Kott 217; Parkimiskell-jääkraabits 90; 347;
751; 436; Helkur 259; 798; 364; 301; Võtme- ja mobiiltelefoni hoidja 394; 141; 583;
Pastapliiats 156; 870; 575.
EUROKRAFT OÜ
Müts 714; 900; 602; Kaelapael 371; 814.
AIDU OTS
Munatopsid 314; Sokid 346; Mängunukk
586; 439; Pildiraam 507; Küünlajalg 432.
HENN VAHER
Raamat „Lagedi“ 690.
TEKELSON OÜ
Töökittel 184; 475; Helkurvest 499; 812.
TERMIKS KONSULT OÜ
Termomeeter 98; 430.
TOODE AS
Võtmehoidja 189; 461; 257; 324; 129;
215; 388; 425; 577; 58; 832; 656; Ehituspliiats (3 tk) 329; 809; 883; 363; 375;
872; 112; 721; Pall 675; 81; Šokolaad
1000; 484; 486; Nimekaardi tasku 202;
886; 515; 851; 734; 360.
WAVIN ESTONIA OÜ
Vihmakeep 657; Termokruus 653; Plasku
133; Vihmavari 898.
AUTOKATTE OÜ
Taskulamp 932; 42; Autoapteek 362;
Mõõdulint 3; 953; 536.
OSTVAR OÜ
Jalanõude rest 905.
PLEKK-LIISU RATTAPOOD
Rattalukk 875; Joogitops koos hoidjaga
664; Võtmekomplekt 660; Tööriistakott
174; Kepikõnni kepid 912; 192.
ROTOS KAUBANDUSE OÜ
Vannilina 584; Avaja 352.

eline Noorteal
VII Rahvusvisah
stiv
Jazz-improv atsioonife4.—6. juuni 2009
NELJAPÄEV, 4. JUUNI
SAUE LINNAS

NAS
REEDE, 5. JUUNI TALLINtebändide kontserdid

kell 19–22 festivali Visioon
avakontserdid restoranis Loft
Lounge, www.loftlounge.eu ›››
Pärnasalu 19. Hispaania toidud.
Sissepääs tasuta

kell 13–15 noor

Tammsaare pargis
ndide kontserdid
kell 16–17.50 noortebä
Raekoja platsil

TEATER NO99–S
HISPAANIA PÄEV Rääk
& Amargo
a
kell 19 F1 guitars ja Mari
tantsustuudio

José Torres (kitarr)
Velasco (vioo/150la)
Jasio
suures saalis ››› pilet 100

kell 20 peaesineja
&

››› pilet 50/75
kvartett, NO99 kohvik
kell 22.15 Jam Session
serdi algust kohapeal
imaailm.com ja enne kont
Piletid müügil ››› www.pilet
kell 21.30 Peep Ojaveski

LAUPÄEV, 6. JUUNI
TALLINNAS JA SAUE
LINNAS

kell 11–13 Flamenco workshop,
José Torres(kitarr) ja Jasio Velasc
o (vioola)
››› G. Otsa nim. Tallnna Muusik
akoolis
kell 15–17 noortebändide kontse
rdid
restorani Loft Lounge välilaval
››› Saue linn, Pärnasalu 19
kell 18–20 kontserdid restorani
Loft Lounge ees välilaval.
kell 20–21 lõpukontsert Riia All Stars
Band
Kontserdid on tasuta

›››Info www.noortejazz.ee ‹‹‹

HANSADOOR OÜ
Kruus 627; 796; 152; 358; 860; 981; Pastakas (2 tk) 221; 963; 727 162; 699; 774;
69; 702; 667; 428; 600; 670; 377; 190;
99; 52; 739; 471; 501; 753.
SAMI AS
Universaaltööriist 290; 781; 729.
REMOREKS OÜ
Autotungraud 942; Tõkiskingad 636; 44;
Ohukolmnurk 321; 275.
NB! Võidud saab kätte 8., 9., 15. ja 16.
juunil kell 15–18 aadressil Kasesalu 12,
Saue (teine korrus, kohviku peal) TERMIKS
KONSULT OÜ-st, küsida Ants Torim, tel 521
7155. Võitude nimekiri avaldatakse Saue
Sõnas 5. juunil 2009.
Korralduskomisjon: Jaan Palumets, Ants
Torim, Tõnu Kumari, Paul Leomar, Aado
Liblikman, Jaan Suder, Meelis Telliskivi,
Harry Pajundi. 

5. juuni 2009

Spordipäev
Pühapäeval, 24. mail, toimus Saue Tervisespordipäev. Päikesepaisteline ilm meelitas kohale sadakond inimest.
Kell 12.00 avas spordipäeva linnapea Orm Valtson, kes ise
sellest aktiivselt osa võttis. Päev pakkus inimestele palju erinevaid tegevusi. Saue elanikele oli ujula sel päeval tasuta
avatud kella üheksast kolmeni, ujulatöötajate sõnul külastas
basseini ligi 60 inimest.
Staadionil toimusid, vastavalt vanusele, jooksud 270 m,
540 m, 810 m ja 1080 m. Lapsed olid staadionijooksus kiired ja vastupidavad, kõige nooremad jooksusõbrad olid pooleteist-aastased. Linnapea Orm Valtson tutvustas uudisalana
maapurjetamist, kõik huvilised said purjekat ka proovida.
Suur tänu Saue Huvikeskuse poolt! Võimla fuajees sai mõõta
kolesterooli ja veresuhkrut ning näidati mannekeenil elustamisvõtteid.
Kell 12.30 algas
võimlas
võistlus
sõude-ergomeetritel. Huvilisi oli igas
vanuses nii naiste kui ka meeste
seas. Distantsiks
oli 500 m ja võisteldi individuaalarvestuses. Vanuseklassi
võitjad:
Mariliis Oberg 2.01,5 (JN); Rauno Neuhaus 1.43,5 (JM); Tiiu
Liivamaa 1.58,4 (N); Timo Hallist 1.26,9 (M); Leida Madalik
2.13,4 (VN); Tõnu Odamus 1.44,7 (MV). Suur tänu meeldiva
koostöö eest OÜ Penteer’ile! Täielikku protokolli saab näha
Saue Huvikeskuse kodulehelt www.sauehk.ee
Lapsekandmise võistluses osales sel aastal 17 võistluspaari, distantsi pikkus 540 m. Esikohta kaitses eelmise aasta
võitjapaar Martin ja Maria Kristina Eerme. Teise koha saavutasid Marko ja Mathias Pruus ning kolmandaks tulid Erko ja
Joonas Vuks. Kõik võistlejad läbisid distantsi ja olid tublid!
Kell 14.00 algas autasustamine ja auhindade loosimine,
kus oli abiks Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast.
Sarja „Sauelane liikuma” lõpetamisel tänati sarja toetajaid,
kes sarja toimumisele kaasa aitasid. Siinkohal tooksin välja
sarja toetajad: Saue Linnavalitsus, Saue Koolihaldus, Saue
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad, Plekk-Liisu Rattapood. Kokku osales sarjas „Sauelane liikuma” seitsmes
etapis üle 500 spordisõbra, mis näitab, et sarja olemasolu on
vajalik. Liiguti nii päikses kui ka äikses, nii sõbraga kui ka perega. Peaauhinnaks oli jalgratas, mille võitis kõikidel etappidel
osalenud Tiiu Liivamaa. Spordipäevale andis jõudu ja ergutust
Tammetõru maskott. Suur tänu kõigile osavõtjale! Kohtumiseni Saue Õhtujooksul.
Sportlikku suve soovides,
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Saue Postipank
sai elektroonilise sisu
Alates 4. maist töötab Saue postkontoris elektrooniline
Postipank. Nagu nimigi ütleb, on Postipanga puhul tegemist postkontorites pakutava pangateenusega, kusjuures teenuste valik on peaaegu sama lai kui pangas.
Postiasutusi on Eestis ligi 400 — sama palju on ka Postipanku. Neist 218 on elektroonilised, teised esialgu mitte.
Erinevus on selles, et elektroonilises Postipangas saab pangatehinguid teha kõikide pankade Eestis väljastatud pangakaartidega, tavalistes postipankades saab aga sooritada vaid
sularahatehinguid. Eesti Posti ja SEB-i koostöös sündinud
Postipanga eesmärgiks ongi pakkuda igale inimesele pangateenuseid just temale kõige lähemal asuvas postkontoris.
Seda on üheskoos edukalt tehtud juba üle kümne aasta.
Seoses Saue SEB pangakontori sulgemisega selle aasta
30. aprillist, on edaspidi pangateenuseid võimalik kasutada
Saue postkontoris tegutsevas Postipangas. Postipank pakub
järgmisi teenuseid: maksekorralduste sooritamine reaalajas,
sularaha sissemaks oma kontole, sularaha sissemaks võõrale kontole, sularaha väljamaks, konto jäägi ning tehingute
info vaatamine.
Sõlmida saab ka SEB-i pangalepinguid: arvelduskonto ja
juuniorkonto avamine, erinevate deebetkaartide tellimine ja
väljastamine; Internetipanga, telefonipanga- otse- ja püsikorralduste lepingute sõlmimine.
Võimalus on avada kasutus- ja tähtajalisi hoiuseid, sõlmida väikelaenu lepinguid, taotleda ja kätte saada erinevaid
krediitkaarte. Elektroonilistes Postipankades saavad sularahata arveldusi teha kõikide pankade kliendid. Arvelduskonto
avamine koos deebetkaardiga on Postipangas tasuta.
Postipanga teenuseid saab kasutada postkontori tööajal.
Saue postkontor aadressil Kütise 4 on avatud esmaspäevast
reedeni kella 9.00–18.00 ja laupäeval kella 9.00–13.00.
Veel saab Postipanga teenuste kohta lugeda SEB-panga ja
Eesti Posti kodulehekülgedelt: www.seb.ee ja www.post.ee.
Meeldivate kohtumisteni Saue Postipangas! 
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Saue Kodu-uurimise Seltsingu kuues hooaeg
Evelin Povel-Puusepp

Saue Kodu-uurimise Seltsing

Saue koduloolastel on selja taha
jäämas üks põnev ja üritusterikas hooaeg, mis sedapuhku oli
juba kuues. Peaaegu kõik meie
kokkusaamised on ühel või teisel määral puudutanud inimest:
meid ennast, meie esivanemaid, Saue inimesi erinevatel
ajaetappidel, eri tegevustes ja
oludes.
Päris hooaja algul tabas
meid ehmatav teadasaamine, et
manalateele on läinud üks meie
agaram uurija ning hea seltsingu- ja mõttekaaslane Pilvi Kivisild. Iga inimene on väärtus,
keda tuleb hoida ja mäletada.
Pilvi väärtus jääb meie seas püsima tema arvukates koha- ja
pereajaloolistes töödes, tema
näituseeksponaatides, tema kõnelustes.
Mõeldes temale ning samas inimese kohale selles
maailmas, pöörasime sügisesel hingedeajal pilgud iseendasse ning meenutasime oma
emasid-isasid, vanavanemaid
ja kaugemaid eellasi. Igaühel
meist oli võimalus rääkida
meeldejäävatest seikadest ning
lapsepõlvevallatustest, vanemate ja vanavanemate osast
meie kujunemise teel. Õhk oli
hingestatud elevusest tulvil ja
silmad särasid, ju jõudsime
kõik mõttes ja tunnetes lapsepõlveradadele.
Jõulukuul kohtusime sauelase Tõnis Viilmaga, kelle kodutalu asus praeguse Kuuseheki
tänava kandis ja kelle meenutuste ning fotode kaudu saime
aimu Saue mõisa ümbrusest,

talude paiknemisest, olustikust
ja Sauel elanud inimestest. Tõnis Viilma poeg Urmas Viilma,
kes on EELK Konsistooriumi
kantsler ja õpetaja, rääkis meile
jõuludest ja sellega seotud traditsioonidest-kommetest luteri
kiriku vaatenurgast. Oma elava
ja paeluva jutuga kinkis ta paljudele meist pisukese jõuluootuse tunde südamesse.
Uuel aastal alustasime trükisõnas avaldatud sugupuude
näitusega (Ants Roometsa kogust) ning ühtlasi Sauel elavate
suguvõsauurimisest huvituvate
inimeste koondamisega seltsingu ümber. Samuti võõrustasime jaanuaris raamatuteadlast
ja Tallinna Ülikooli dotsenti,
ajaloodoktor Liivi Aarmat, kelle loeng oli pühendatud Keila
kihelkonna ja kiriku kujunemisele, kirikuõpetajatele ning
kihelkonnas elanud tuntud inimestele.
Märtsis võõrustas meid
Kaitseliidu Harju Maleva Saue
kompanii. Koduloolased tutvusid kompanii koduga Ladva
tänavas, mille uus osa — kaminaga koosolekuruum ja
saun — valmisid Saue kaitseliitlaste endi kätetööga. Kaitseliidu loomisest, selle tagamaadest ning arengust, samuti Saue
kompaniisse kuulunud inimestest ja tegevusest 1920.–1940.
aastatel, selle kohta säilinud
arhiivimaterjalidest ning ajalugu käsitlevatest materjalidest
rääkis seltsingu liige Evelin
Povel-Puusepp ning Kaitseliidu rollist tänapäeval ja Saue
kompanii tegemistest kõneles
Jaanus Puusepp.
Märtsis-aprillis
toimusid

Mälestame küüditatuid
14. juunil kell 12.45 on kirikuaias mälestuskivi juures pärgade asetamine 1941. aastal küüditatute mälestuseks.
Pastor V. Utno

Saue Päevakeskus
• 08.06.09–12.06.09 kell 10.00–16.00
KASUTATUD RIIETE JAGAMINE
• 10.06.09 kell 15.00
Päevakeskuse ringiliikmete kevadpidu; täpsem info päevakeskusest.
• 11.06.09 kell 11.00 Aloe Vera toodete tutvustus ja müük
• 17.06.09 kell 13.00 Taimetoitlus ja vastupidavus — kõneleb Silvi Mänd.
• 19.06.09 Tallinna Simeoni Kiriku ja Tallinna Metodisti Kiriku ühiskülastus; Simeoni sinodi koguduse esindaja Mattias
Pall tutvustab koguduse tööd ja kiriku kultuuriliugu; Metodisti Kiriku pastor tutvustab koguduse tööd ja maja. Buss
190 väljub Saue Kaubakeskuse juurest kell 10.50. Lähem
info ja registreerimine päevakeskuses 659 5070.
• 25.06.09–30.06.09 toimub reisihuviliste korraldatud reis
Ungarisse.
• 14.07.09–15.07.09
Reisihuvilised korraldavad reisi Peipsi põhjarannikule
On jäänud üksikud kohad. Reisi eest tasumine 750.krooni hiljemalt 15.06.09. Info päevakeskuses telefonil
659 5070.
• 18.08.09–19.08.09 Reisihuvilised korraldavad reisi
Hiiumaale. Täpsem info Saue Päevakeskuses telefonil
659 5070. Reisijuht Jaan Maasingu välisreiside kavaga on
võimalik tutvuda päevakeskuses.
• 05.06.09 kell 16.00 Tammetõru seltsingu kaminaõhtu Ale
tänava aias.

Saue koolis seltsingu eestvedamisel
suguvõsauurimise
kursused. Kokku tuli üle 20
inimese Sauelt ja kaugemaltki. Eesti Genealoogia Seltsi
esimehe Raivo Maine peetud
loengud olid sisutihedad, õpetlikud ja huvitavad, lisaks sai iga
kursuslane hulga õppematerjali, mis kindlasti aitab iseseisva
uurimistöö tegemisele kaasa.
Genealoogiliste dokumentide lugemisel ei saa üle ega
ümber gooti kirjast. Et kõik
vanemad ajaloolised ürikud,
samuti kirikumeetrikad on üles
tähendatud gooti kirjas, siis
võtsime
suguvõsauurimises
vajaliku kursusena ette trüki- ja
käsikirjalise gooti kirja lugemaõppimise, mida juhendas
TÜ dotsent, raamatuteadlane
Liivi Aarma.
Aprillis olid vaatluse all kolhoosid. Möödus ju märtsis 60
aastat sellest ajast, kui Eestis
väevõimuga kolhoose organiseerima hakati. Väga paeluva
ning oma perearhiivist pärit
dokumentide ja fotodega ilmestatud meenutuse tõi meieni
seltsingu liige Helle Koppel. Ta
rääkis tolleaegsete Piiri ja Mäe
küla territooriumil (praegu
Vanamõisa küla ja Saue linn)
loodud „Võitluse“ ja „Tõusva
tähe“ kolhoosidest, nende asutamisest ja ühendamisest, oma
perekonda puudutavast sellel
ajal. Sama teemat täiendasid
seltsinglased Marianne Nõmmsalu ja Helve Neuhaus. Sauelene Daniel Märtmaa tutvustas
partei ja valitsuse dokumente,
millest juhinduti kulakute kui
klassi väljaselgitamisel ja kolhooside moodustamisel. Ka

rääkis ta oma tegemistest kolhoosiajal ja nende likvideerimisel 1990. aastatel.
Inimesekesksus
kajastus
samuti aprillis-mais eksponeeritud näitusel Saue raamatukogus. Oma pere ning Saue mõisa
piirkonnas elanud perekondade
sugupuid tutvustas Eesti Genealoogia Seltsi ja kodu-uurimise seltsingu liige Evelin Povel-Puusepp.
Alates 23. maist on Saue
Linnaraamatukogus võimalik
tutvuda Saue Kodu-uurimise
Seltsingu traditsioonilise kevadnäitusega. Jätkame siingi
inimese teemat. Sedapuhku
otsustasime minna tagasi oma
lapsepõlve ning otsida üles
mänguasjad, millega mängisime ning fotod tolle eluperioodi
mängudest ja tööst. Lapsepõlvest tuleme me kõik. Tulge
vaadake, milliste nukkude ja
autodega meie mängisime, mis
töid me tegime, millised olime.
Ehk on teilgi olnud samasugune kaisukaru või -jänes, kes
nüüdseks pidevast kaisutamisest pisut räsitud välja näeb,
ehk olete teiegi abistanud oma
vanemaid põllutöödes ja koduses majapidamises või käinud kolhoosides-sovhoosides
“põllumajandust
tõstmas”,
endal reha- või hargivars alles
üle pea ulatumas, ehk olete ise
oma nukkudele sarnaseid kleite
õmmelnud ja sokke kudunud,
püüdlikult ema õpetust järgides, ehk on ka teie lapsepõlve
lemmikautol säilinud vaid kaks
ratast ja needki logisevad... Tulge vaatama, kuidas me elasime
„Kord, lapsepõlves“! 

Seeniortantsijate pidupäev
17. mail käisid Saue seeniortantsijad Saku mõisas lustimas.
Kuus tantsurühma — Saku, Kiisa, Saue, Kose, Loo ja tantsijad
isegi Harju–Viru piirilt täitsid peosaali, kus üksteise võidu särasid kaunid kostüümid, pitskübarad ja rõõmsad näod. Tantsiti üheskoos ja eraldi, õpiti uusi tantse ja tuletati meelde vanu.
Pidulisi ootas võõrustajate poolt suupistelaud, mille katmisele
iga rühm kaasa aitas. Tantsijaid tervitas seeniortantsu „maaletooja“ pr Eve Mall Saar, uusi tantse õpetasid Saku rühma juhendaja Aime Tamm, Saue tantsujuht Aime Kaasik ja Eve Mall
Saar. Seeniortantsu omapäraks on pidev partnerite vahetus,
nii et kõik tantsisid kõigiga. Tantsijatele meeldis pidu väga ja
otsustati igal aastal kevadkuul kokku tulla, et koos tantsides
elust, kevadest ja üksteisest rõõmu tunda. Arvame, et sai pandud alus ilusale traditsioonile.
Suur tänu Saku tantsurühmale ja nende toredale juhendajale Aime Tammele, kelle eestvedamisel pidu toimus.
Silvia Annus

Juunikuu
Keila Miikaeli koguduses

7. juuni kell 11.00 — Kolmainupüha pühapäev. Jumalateenistus armulauaga.
14. juuni kell 11.00 — 2. pühapäev pärast nelipüha. Juuniküüditamise aastapäev. Jumalateenistus armulauaga. Kohvilaud kirikus!
21. juuni kell 11.00 — 3. pühapäev pärast nelipüha. Ristimispüha jumalateenistus armulauaga.
28. juuni kell 11.00 — 4. pühapäev pärast nelipüha. Leeripüha jumalateenistus armulauaga.
„Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks! Kõik
teie teod sündigu armastuses!“ /Ap 10:34-35/

5. juuni 2009

Saue kilb
peab suvepuhkust
Suur suvi on lähenemas seitsmepenikoorma saabastega. Päike käib kõrgelt ning kaugel see jaaniöögi enam on!
Läinud aastal alustasime Saue Sõnas uut ajugümnastika
sarja SAUE KILB.
Kolmeteistkümnes voorus esitati kokku 130 küsimust kõikidelt elualadelt, seejuures igas voorus vähemalt kaks Saueteemalist pähklit. Loodame toreda ettevõtmisega jätkata
uuesti septembrikuust alates.
Seekordse Saue kilva võitjaks tuli TIIU KUUSKME, teine
koht kuulus JAANUS KUKKele ja kolmas HELMUT KARINile.
Palju õnne!

Ja nüüd eelmise vooru õiged vastused:

1. Valmistavad õlut
2. Leedu, Läti, Korea Vabariik, Korea RDV, Marshalli saared, Mikroneesia
3. Konnakapsaõied
4. James Young Simpson
5. Muld
6. Jaan Tepandi
7. Vana-Keila maantee, Tammetõru, Tule
8. Tamula järvel 1933. aastal
9. Bridž
10. Arbuus
Kena suve soovib teile Saue Mälumänguklubi! 

Saue mälumängurid
lõpetasid kevadhooaja
Saabub kaunis suvi ja selge on see, et inimestel ei
ole aega ega viitsimist mõttespordiga tegeleda. Seepärast lähevad ka mälumängurid väljateenitud suvepuhkusele.
Kõigepealt aga lühikene kokkuvõte Saue esivõistluste II eelvoorust ning üldjärjestus 2. vooru järel.
II voor toimus 27. mail ning osales 9 võistkonda. Sellel
hooajal esmakordselt oli võistlemas ka Noortekeskuse noortevõistkond Agarad, ülejäänud olid juba vanad tuttavad.
Võistluste juhi ja kohtuniku Tenno Sivadi küsimused olid,
nagu alati, põnevad ja vaimukad. Näiteks pidime kombineeritud fotol ära tundma suurte musklite ja bikiinidega Ukraina
peaministri Julia Timoshenko. Saime teada, et legendaarne
multifilmikangelane krokodill Gena ei töötanud mitte valvuri või piletikontrolörina, vaid hoopis krokodillina loomaaias.
Veel selgus, et Tout Giannopoulose nime all esines meie
olümpiavõitja Tiit Sokk Ateena Panathinakose klubis mängides.
Võistlus kulges ikka ja jälle Tammetarkade juhtimisel,
kes võitsid 64 punktiga, kuid äärmiselt tihe oli konkurents
järgmistele kohtadele. Tavapäraselt auhinnalistel kohtadel
olevad Sammas, Tammetõru ja SG4 pidid seekord tunnistama Etturi ja Noortekeskuse paremust, kes vastavalt 53 ja 50
punktiga said 2. ja 3. koha. Tänu sellele muutus üldseis eriti
intrigeerivaks, sest kahele Superfinaali kohale pretendeerib
koguni 7 võistkonda.
Tabeliseis pärast 2. vooru, I ja II vooru punktid ning kõigi
osalenute nimed:
1. Tammetark
124
60
64
Ralf Amos, Vello Toomik, Sven Sommer, Villu Liiv
2. Sammas
101
53
48
Kaido Lasn, Terje Urgard, Indrek Tibar, Kadri Steinbach
3. Ettur		
100
47
53
Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Riho Kilp, Urmas Väärtnõu
4. Tammetõru
100
53
47
Paavo Paas, Siim Aas, Katre Amos, Helmut Karin
5. SG4		
98
50
48
Endla Lindmäe, Ulvi Urgard, Uku Praks, Priidu Valma
6. Noortekeskus 90
40
50
Monika Liiv, Üllar Põld, Kristi Kruus, Silver Arrak
7. Tere		
89
42
47
Priit Tähtsalu, Marit Väin, Kadi Särgava, Inch Graxhill
8. Noored
54
21
33
Karmen Veerme, Reigo Mägi, Kaspar Süvirand, Kristiina
Sekljutskaja, Sandra Laura Luhtein
9. Agarad
32		
32
Olmer Uibo, Jüri Lattik, Aet Madison, Kaidi Kaidme
Kokku on osalenud 37 inimest, kellest koguni 16 kaunist
daami — see teeb au Saue naistele, sest tavaliselt on mälumänguvõistlused oluliselt meestekesksemad.
Siinjuures vabandan, kui mõni nimi ei ole päris õigesti kirja saanud, sest kasutatud on käsikirjalisi registreerimislehti
ja äkki võis mõne nime valesti välja lugeda.
Pärast suvepuhkust alustame uuesti septembris, III eelvooru esialgne toimumisaeg on 30. september.
Ilusat suve kõigile!
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige
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Saue Sõna

Tarbijainfo

13.90

29.90

22.90

15.90

42.90

22.90

99.70 kr/kg.

Valeri küpsis 180g.
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Saue Kaubakeskus
77.20 kr/kg.

5. juuni 2009

Kalevi šokolaadid
(Piima; Tiramisu) 300g

Soodushinnad kehtivad

5.06-7.06

49.00

25.20 kr/kg.

tk.

Jamar mahedamaitseline
aedviljasalat 860g

Termoskruus

Saue linna ühingud,
klubid ja asutused!

Taotlusi toetuste saamiseks 2010. aasta linnaeelarvest võib
esitada 30. juunini käesoleval aastal. Allkirjastatud taotlused
koos põhjendustega edastada Saue Linnavalitsusse aadressil
Tule 7. Taotluse saatmine ei garanteeri automaatselt toetuse
saamist.
Saue Linnavalitsus

Kaunis Kodu 2009

Saue Linnavalitsus ootab ettepanekuid linnasisese konkursi
„Kaunis Kodu 2009” kandidaatide osas alljärgnevates kategooriates:
• väikeelamud;
• korruselamud;
• ettevõtted, asutused.
Ettepanekud esitada hiljemalt 30. juuniks 2009 e-posti aadressile inger@saue.ee või telefonil 679 0184; 679 0185.

Pakume väikestes kogustes SÕELUTUD MULDA ja
LIIVA koos kojuveoga Harjumaa piires. 1 tonn 500 kr,
1,5 tonni 650 kr. Hind sisaldab ka transporti!
Lisaks viime tasuta teie majapidamisest ära VANAMETALLI ja pakume MURUNIITMISE teenust hinnaga 0,30 kr/m², miinimum: väljasõit koos niitmisega
500 kr.
Tel 5629 0412
margus@saueautoklubi.ee

Palume firmadel,
kes soovivad
toitlustada
Saue jaanitulel,
võtta ühendust
Sirje Lubergiga
tel 523 4339

Teostame
fassaadija katusetöid,
sh ka lamekatusetöid
Eberman Grupp OÜ
tel 5566 6039
kalle@eberman.ee

Mõisa Hambaravi OÜ
Pärnasalu 31, I korrus,
Saue
tel 670 9015

E, T, K
R
L

9.00–17.00
9.00–16.00
9.00–14.00

Hambaravi,
hammaste kirurgia,
proteesimine,
hammaste valgendamine,
hammaste soodapesu.
www.moisahambaravi.ee

Sauel müüa
soodsate hindadega,
kasutatud, Soome

pehmeja nahkmööbel
Üksikud diivanid kuni
1000 krooni tükk!
659 6187, 529 1793

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

• MASSAAŽ
• detox jalavann
• kaaniravi

Müüa lilletaimi
ja köögiviljataimi
Maamõõtja 4, Saue

Juunikuus kõik tselluliidivastased massaažid -10%

Õhtuti 20.00–22.00

Helistage: 5454 4559

Tel 522 0438

Töö

Ohtlike puude raie
Küttepuude lõikamine ja lõhkumine.
Haljastustööd.
Haljastuskeskus OÜ, tel 565 8686, www.haljastuskeskus.ee

 Otsime alates sügisest 2-aastasele pojale lastesõbralikku
hoidjat Sauel. Oleks tore, kui oleks olemas ka mängukaaslane või mitu. Lapse tooksime ise hoidja juurde. Info telefonil
514 0308.
 Happiness OÜ võtab tööle kutsetunnistusega lapsehoidja
Sauel asuvasse lastepäevahoidu. CV saata info@ponnimangumaa.ee või helistada tel 504 9366.
 Firma otsib Sauel avatavasse riietekauplusesse noort aktiivset müüjat. CV palun saata aadressile begreen.saue@hotmail.
com Lisainfo Saue koduleheküljelt või telefonil 507 2027.
 18-aastane tütarlaps otsib suveks tööd. Pakkuda võib kõike.
Tel 5669 8863.

Kinnisvara
 Soodsalt üürile anda korralik möbleeritud 3-toaline korter
Saue linnas (Tule tn), tel 558 0787

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Teenus

Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

kevadsoodustus KUNI –25%

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075.
 Kingsepp teenindab Saue elanikke teie kodus, kokku
lepitud ajal. Tel 5300 7354
 Paigaldame vihmaveesüsteeme, aknaplekke,
korstnamütse, lisaks muud erinevad plekitööd (ka katused).
Tel 5645 4056 Veiko.
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.

