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Saue kui linn võib kaduda, Saue vaim aga süveneb
Pühapäeval, 13. aprillil 2003.a. toimus Saue Gümnaasiumi aulas
konverents Saue tulevik, mis juhatas sisse Saue linna 10. aastapäeva üritused. Konverentsi juhataja
oli linnavolikogu eelarve -ja arengukomisjoni esimees Kostel
Gerndorf, kes Saue arengukonverentsi korraldamise mõtte algatas.
Avasõnad öelnud Saue Linnavolikogu esimees Ero Liivik tõdes,
et kohaletulnute suur hulk saalis
viitab sellele, et paljudele ei ole
Saue areng ja tulevik ükskõik. Liiviku sõnul tegeleme tulevikuga
täna ja iga päev. Tänased teod viivad ju meid tuleviku väravale.
Tuleviku kvaliteet oleneb Liiviku
sõnul aga sellest, kui sihipärased
ja selgelt kavandatud on tänased
tegemised. Selleks peavadki tänased teod olema selgelt planeeritud.
Käimasolev arengukonverents
ongi seepärast eelkõige planeerimise suunaga.
Volikogu esimehe Liiviku
mõtet jätkates ütles Kostel Gerndorf, et Saue juubeliaastal korraldatav arengukonverents oleks pidanud toimuma juba ammu. Seega oleme täna Saue linna arengu
planeerimise osas ülesande lahendamise alguses. Arengut kavandades tuleb koostada Saue arengukava, mida nõuab ka Kohaliku
Omavalitsuse Korralduse Seadus.
Linnavalitsus plaanib arengukava koostada kümneks aastaks. Etteruttavalt võiks lisada, et Saue ettevõtjate ühe esindajana kõnelenud Jüri Tümanoki arvates on
see ajahorisont liiga lühike. Lisaks jääb tema arvates linnavalitsuse oma jõududest ja professionaalsetest oskustest arengukava
koostamisel napiks. Selleks tuleb
kasutada spetsialiste, kes tunnevad arengustrateegiate koostamise metoodikat ja väldivad professionaalsete tulevikukavandajatena labaseid vigu.
Saue areng sõltub ka Harjumaast
Gerndorfi sõnul on Saue osake Eestist, osake Harjumaast. Seetõttu tuleb arvestada naabrite ja
regiooni tegevusega. Saue Linnavalitsus kutsus arengukonverentsist osa võtma naabervaldade ja
linnade juhid. Kohale tulid Keila
vastne linnapea Ago Kokser ja
Saue vallavanem Mati Tartu ja

Saue arengukonverentsil tehti asjalikud ettekanded ja publikuhuvi oli üllatavalt suur. Kõneleb linnaplaneerija Pille Metspalu.

volikogu esimees Indrek Tiidemann. Muuhulgas arenebki Saue
linn koos kogu Tallinna tagamaal
asuvate valdade ja linnade süsteemiga, mis tähendab mõistliku lähenemise juures tihedat koostööd
ja üksteise huvide arvestamisega.
Sellest rääkisid konverentsil arutelu käigus ka Ago Kokser ja
Mati Tartu. Konverentsi käivitades märkis aga Kostel Gerndorf,
et elanikke tuleb Sauele järjest
juurde, olud linnas pole halvad,
aga Saue linnal pole muuhulgas
korralikku keskust. Lisaks keskuse kujundamisele tuleb linna tasakaalustatult arendada nii, et
täna tehtud otsused tunduksid
õiged ka 20 ja enamagi aasta pärast. Tuleb lähtuda Saue oludest,
samas teada maailma kogemust
väikelinnade arendamisel.
Gerndorfi arvates oleks kasulik
välja öelda kõik head mõtted.
Tulevikku vaatajatena võime
täna olla idealistid ja tahta maksimumi. Kuidas areng tegelikkuses kujuneb või kujundatakse, on
teine asi, lõpetas Kostel Gerndorf
avasõna.
Linnaplaneerimine ja arendamine on teinud läbi pika ajaloo,
seda on tehtud teadlikult kujundatud 19. sajandi keskelt, mil võis
täheldada linnaplaneerimises ühe
mehe idee realiseerimist. Perioodi nimetatakse maestro planeerimiseks ehk siis ühe kunstniku või
linnarendajast arhitekti linnaplaani elluviimist. Selline suund oli aastail 1850 - 1945, tõdes OÜ Hend-

rikson & Ko planeerimisosakonna
juhataja Pille Metspalu. Tema tegi
esimese tõsise ettekande Linnaplaneerimine - väikelinna tuleviku kavandamise minevik ja tänapäev ja
seda just linnaplaneerimise ja selle
arhitektuurilise kujundamise ajaloost. Saue linna arengu võimalustest rääkis oma konverentsi ettekandes Saue linn lähivaates - mida ja
kuidas Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees Heikki Kalle tunnistades samas, et ta Saue linna
hästi ei tunne. Seda enam on professionaali pilgus midagi kasulikku Saue jaoks, mida oluliseks pidada, mida mitte. Seega Heikki
Kalle lähivaade Sauele Harjumaa
kontekstis, kus ilmnevad eelised
ja kitsaskohad. Ta hoiatas Sauet
võimaliku ohu eest muutuda Tallinna sumbunud magalaks, samas
ka ülemäärase tööstuse toomise
eest linna. Hetkel on aga Saue
kenasti tasakaalus on arenenud
tööstus, olemas nii aedlinn kui ka
korterelamute piirkond, lisaks
mõistetavad liikumisteljed: raudteejaam - kool - mõis - kirik. Puudub aga nende telgede ristumiskohal mõistlikult väljaehitatud
keskus.
Uusehitused peavad vastama
tuleviku ootustele
Saue linnapea Jaan Moks aga
peatus tänastel töödel, mis nagu

ikka kasvavad üle pea ja teevad
arengukava problemaatikasse süüvimise raskeks. Moksi sõnul on
linnavalitsus tegev Saue Gümnaasiumi söökla renoveerimisega
euronõuetele vastavaks. Käsil on
Saue juubeliks kõlakoja ehitamine, samuti kaalutakse lasteaia
juurdeehituse rajamist. Linnapea
Moksi arvates pidurdavad arenguhoogu ka eelmisest võimuperioodidest venima jäänud maaküsimused – näiteks on lahendamata keskuse pargi maa omandiprobleem. Tulevikku vaadates on
aga tarvis ennekõike uuendada
veevarustus ja kanalisatsioon.
Seda ülesannet aga ei soovi praegune vee-ettevõte eriti arutada.
Moksi teeb murelikuks see, et tuleviku Saue linnale esitavad oma
tingimused juba praegu Saue vallas arenev elamuehitus. Nimelt on
linna äärealadele kavandatud ca
500 elamu rajamine, mis tähendab aga survet Saue koolile, lasteaiale ja teenindusele. Nende
reaalsustega tuleb linnal arvestada, tõdes linnapea Jaan Moks.
Konverentsi Saue tulevik sõnavõtud olid asjalikud, neid tehti
mitmeid ettepanekuid Saue spordiettevõtete arendamiseks, koostöö sisukamaks muutmiseks naabritega, transpordiasjade lahendamiseks koostöös Eesti Raudteega
jne. Kuulajatele rääkisid Saue vallavanem Mati Tartu, Keila linnapea Ago Kokser, Saue Ettevõtete Liidu juhatuse esimees ettevõtja Harry Pajundi, ajakirjanik
Tiit Kändler, majandusteadlane
Jaan Tepandi, Saue LV ettevõtlusnõunik Ene Kukk jt. Igas sõnavõtus oli iva see, mis konverentsi juhatanud Kostel Gerndorfi
arvates aitab kaasa sellele, et aastakümnete pärast saaks tõdeda Saue linnas tehti õigeid otsuseid.
Saue Sõna

P.S. Konverentsi teemadest kirjutame täiendavalt Saue Sõna
järgmises numbris.

Järgmine
JärgmineSaue
SaueSõna
Sõnailmub
ilmub10.
10.mail.
mail.
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Toimetaja veerg
Saue tulevik
Saue arenguvõimaluste selgitamiseks korraldas volikogu eelarve -ja arengukomisjon
koostöös linnavalitsusega konverentsi Saue
tulevik. Ajal, mil linnavalitsuses on koostamisel Saue arengukava 2003 – 2013, on
arengukonverentsi korraldamine põhjendatud. Saab mõtetele lennukust juurde, teisalt
aga paneb arvestama erinevate nägemustega Saue arengust. Ühelt poolt tuleb arvestada arengu kujundamisel tänaste veel rahuldamata vajadustega nagu lasteaia puuduvad
kohad või koolimaja järjest nappivad ruumid. Samas on arengukavas keerukas ette
arvata, kuidas hakkab infotehnoloogia, teede -ja elamuehituse tuleviku arengutase, Tallinna võimalik laienemine ja loodusvarade,
sealhulgas puhta joogivee nappus meie arengut piirama.
Konverents Saue tulevik rõõmustas osavõtjaterohkusega ja nende aktiivsusega. Saalis oli 80 inimest ja paljud neist võtsid Saue
tuleviku kohta ka sõna. Asjalikke ettepanekuid tegid Saue ärimehed. Näiteks on Saue
Ettevõtete Liidu juhatuse esimehe Harry
Pajundi arvates võimalik lahendada uue spordi -ja jäähalli rajamine olemasoleva tööstusrajatise abil. Selleks tuleb aga leida ühele
praegusele ettevõttele uus asukoht. Nimelt
on tegu Saue võimaliku tulevase keskuse alal
paiknevate ettevõtetega. Konverentsil avaldati arvamust, et tulevikku planeerides teeb
linnavõim praegustel ettevõtjatel elu kibedaks. See on tegelikkust moonutav arvamine. Kui Sauel praegu puuduva keskuse loomisest üldse rääkida, siis linnavalitsus teeb
seda ranges kooskõlas asjaosaliste seisukohtadega ja soovidega.
Saue ei arene üksi. Tuleb lisaks oma linna elanike ja ettevõtjate soovidele arvestada
ka naabrite arvamusega. Selleks kutsuti konverentsile ka naaberlinnade -ja valdade. Suur
mõjur on Tallinna laienemine, sest elanikud
soovivad üha enam linnalähedastes valdades
luua endale uus kodu. Saue vallavanema Mati
Tartu sõnul on praegu vallas ligi 20 avaldust
detailplaneeringute algatamiseks. Saue linna
ümber (Saue vallas) tahetakse ehitada mitu
elurajooni, mis kõik mõjutavad linna elu ja
arengut. Teisalt on aga raudteetranspordi areng
mõjutamas Sauet kui mugavat ja suhteliselt
müravaest linna. Raudtee ja selle arengu mõjule viitas oma esinemises Keila uus linnapea
Ago Kokser. Keilas nimelt poolitab raudtee
linna kaheks. Igal juhul on koostöö naabritega see, mida nii Saue linnapea Jaan Moks kui
ka Keila linna ja Saue valla juhid rõhutasid
oma esinemistes.
Juhan Hindov
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Eesti Lastekaitse Liit korraldab
fotokonkursi Märka last

Fotokonkursi eesmärgiks on kodanike tähelepanu suunamine LAPSE positsioonile Eesti
ühiskonnas, ärgitada inimesi märkama meie
keskkonna eeliseid ja puuduseid. Soovitakse
jõuda avaliku dialoogini, mille läbi mõtestada
olukorra positiivseid jooni ning otsida lahendusi probleemsetele seikadele. Konkurss kestab 10. märtsist kuni 29.augustini 2003.aastal.
Konkurss toimub 3-s vanusekategoorias: lapsed kuni 16 aastani, vanemad kui 16 aastat ja
elukutselised fotograafid. Konkursile laekunud
tööd pannakse üles Lastekaitse Liidu koduleheküljele www.lastekaitseliit.ee/fotokonkurss.
Samal aadressil töötab avatud foorum, kus igaüks võib oma arvamust avaldada.
Fotovõistluse teemad on: 1. Lapse õigu-

sed. 2. Laps ja kool, 3. Laps ja vägivald, 4.
Lapse vaba aeg ja 5. Laps perekonnas. Parimate tööde autoreid autasustatakse 4.oktoobril
2003.a Lastekaitse Liidu 15. taasloomise aastapäevale pühendatud konverentsil Viljandis.
Peaauhinnaks on firma Photopoint 10 000.kinkekaart. Parimatest konkursile laekunud töödest koostatakse rändnäitus, mida eksponeeritakse erinevates Eestimaa linnades, ning antakse välja fotoraamat “Märka last.”
Täpsem info
www.lastekaitseliit.ee/fotokonkurss,
e-mail foto@lastekaitseliit.ee,
telefon 056647979.
Saue Sõna

Avati Ruth Alevi tööde näitus
Teisipäeval, 15. aprillil avati Saue Päevakeskuses harrastuskunstnik Ruth Alevi tööde näitus. Välja on pandud 16 guashmaali, mille temaatika on seotud ülestõusmispühadega. Pildid 2003. aastal tehtud ja kunstniku enda sõnul domineerib naivistlik stiil, küll on aga selge joone ja pastelsete toonidega pildid dekoratiivsed. Olen ennast kunstis leidnud ja see
näitus on nagu vaade iseendasse, tõdes Ruth
Alev näituse avamisel peetud sõnavõtus. Näituse avamisele Saue Päevakeskusesse olid tulnud linnavalitsuse esindajad, sõbrad ja kunstniku ande austajad.
Saue Sõna

Kunstnik Ruth Alevit tulid näituse avamisel õnnitlema linnavalitsuse esindajad, kunstisõbrad ja tuttavad.

Võimalus teha üks heategu

Tehes kevadist suurpuhastust võib sauelane
avastada, et kappi on kogunenud palju esemeid,
mida peres keegi ei kasuta ega kanna. Samas
on ese aga terve ja ära visata oleks ka kahju.
Sellisel juhul võiksite teile üleliigsed asjad tuua
aprilli viimasel nädalal Saue Päevakeskusesse
(Kütise tn 4), et neid saaks reedel, 2. mail kella
9.00 – 16.00 soovijatele jagada.
Annetuseks võtame vastu puhtaid riideid,
kandmiskõlbulikke jalanõusid, terveid lauanõu-

sid. Väga teretulnud oleksid lasteriided ja- jalanõud, sest need on tavaliselt ilusad kuid kallid ning lapsed kasvavad neist suhteliselt ruttu
välja. Kes aga tahab ära anda või sümboolse
tasu eest müüa mõnd mööblieset, jalgratast või
kodutehnikat, võiks sellest eelnevalt teada anda
telefonil 659 50 70. Teie üleliigne ese võib tuua
teise peresse palju rõõmu.
Tiiu Kuuskme
Saue Päevakeskuse juhataja

Õnnitleme aprilli sünnipäevalapsi!
70 Evald Ojaveer
Milvi Randla
75 Maimu Teoste
Erich Laanemets
Agu Rink
Inge Nurmsalu
Mait Aarne
Ludmilla Himberg
Anna Vangonen
Eino Tsilke
80 Daisy-Silvia Pello
81 Endel Maiste
Elmar Tomson
Hilja Otter

07.04.1933
13.04.1933
21.04.1928
06.04.1928
16.04.1928
20.04.1928
06.04.1928
28.04.1928
24.04.1928
30.04.1928
11.04.1923
01.04.1922
01.04.1922
03.04.1922

82 Aleksandra Marjamaa
Ined-Margaret Rätsep
83 Salme Vill
Elmar Kaasik
84 Leida-Elfride Lindjärv
Ella Kurves
85 Salme Telliskivi
86 Julia Laul
88 Ella Roopärg
Linda Raadik
89 Leida Allsoo
91 Ida Min
Marta Sahk
98 Hermiine Aasamäe

08.04.1921
16.04.1921
05.04.1920
03.04.1920
15.04.1919
19.04.1919
03.04.1918
02.04.1917
07.04.1915
10.04.1915
14.04.1914
05.04.1912
17.041912
08.04.1905
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Linnavalitsus arutas volikogu eelnõusid,
andis lubasid ja eraldas raha
Linnavalitsuse üheksas istung toimus 04.aprillil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
Männi tn 12 ja 12A maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
Gümnaasiumi maa-ala ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
3.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maa
taotlemine munitsipaalomandisse“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna ametiasutuste struktuuri ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
6. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste
maksmine ja soodustingimustel teenuste osutamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 82.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 83.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 84.
9. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 85.
9. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste
maksmine ja teenuste osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 86 .

10. Koolieelsete eralasteasutuste toetuste taotlemise ja lepingu vorm.
Otsustati vastu võtta määrus nr 6.
11. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisluba väljastati:
* OÜ Autokaar Autokauplusele aadressil Pärnasalu 19 sõidukite ja autotarvikute müügi lubamiseks;
* Anmaree Kaubanduse OÜ müügipunktile,
aadressil Ridva tn 9 tööstuskauba, aiakauba ja
lillede müügi lubamiseks;
* FIE Helle Lõpp aadressil Ridva tn 15 rõivaste ja pudukauba müügi lubamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 87.
12. Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Tähtajatu alkohoolse joogi jaemüügiluba väljastati OÜ Lavel Tõkke kauplusele , aadressil
Tõkke tn 28.
Linnasekretäril teha kauplemisloale alkohoolse joogi jaemüüki lubav märge peale registreerimisandmete saamist riiklike erinõuetega tegelevate ettevõtjate registrist.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 88.
13. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati Saue kultuurielu mitmekesistamiseks ja rahvusvahelise teatripäeva tähistamiseks korraldatud eksperimentaalse teatrietenduse kulude hüvitamiseks 5930 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 89.
14. Raha eraldamine Anneli Metsamaa‘le õpilasvahetusprogrammi kulude katteks.
Reservfondist eraldati 15 000 krooni Anneli
Metsamaa‘le osalemiseks YFU Eesti poolt organiseeritud õpilasvahetusprogrammi raames
Argentiinas koostöölepingus sätestatud tingimustel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 90.
15. Raha eraldamine Spordiklubi THK-88
rendikulude katteks.
Reservfondist eraldati 15 000 krooni Spordiklubile THK-88 spordibaasi rendi kuludeks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 91.
16. Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu

kinnitamine.
Hoolekogu kinniti järgmises koosseisus:
Janne Põlluaas - lapsevanemate esindaja
Rein Kuusk
- lapsevanemate esindaja
Jane Tammar
- lapsevanemate esindaja
Aivar Tamm
- lapsevanemate esindaja
Andres Pajula
- lapsevanemate esindaja
Õie Jakobson
- õpetajate esindaja
Merike Saul
- õpetajate esindaja
Rainer Šternfeld - volikogu esindaja
Marta Laan
- õpilasomavalitsuse esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 92.
17. Saue Noortekeskuse nõukogu kinnitamine.
Nõukogu kinnitati järgmises koosseisus
Maria Liiv
- noorte esindaja
Kairit Raudsepp - noorte esindaja
Janek Post
- noorte esindaja
Marika Õispuu - volikogu esindaja
Margit Ots
- linnavalitsuse esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 93.
18. Saue Muusikakooli hoolekogu kinnitamine.
Hoolekogu kinnitati järgmises koosseisus:
Sirje Piirsoo
- lapsevanemate esindaja
Elina Siimon
- lapsevanemate esindaja
Anneli Laos
- lapsevanemate esindaja
Toomas Oberg - lapsevanemate esindaja
Elviira Alamaa - õpetajate esindaja
Terje Mäss
- õpetajate esindaja
Malle Liiv
- volikogu esindaja
Margit Ots
- linnavalitsuse esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 94.
19. Saue Linnavalitsuse 26.04.2002.a korralduse nr 57 täiendamine.
Korralduse „Ujula kasutamise hindade kinnitamine“ p 2 täiendati järgmiselt:
2.5 Õppeperioodil täiskasvanutel ( v.a koolivaheajad) kella 9.00-14.00, sauna kasutamisega
25.-krooni.
14.Kokkuvõte arenguvestlustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas volikogu eelnõud ja väljastas mitmeid lubasid
Linnavalitsuse erakorraline istung toimus
10.aprillil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Volikogu otsuse eelnõu „Kütise tn 6 maa munitsipaalomandisse taotlemine kinnitamine“.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
2.Kiviloo tn 29 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu ehitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 96.
3.Tule tn 20 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS SAMI-le töökoja juurdeehituse ehitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 97.
4.Tammetõru tn 22 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstruee-

rimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 98.
5.Vana-Keila mnt 3b/3c ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati Kõlakoja ehitamiseks Saue
tammikusse.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 99.
6.Ehitisele Tule tn 7 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti kontor-elamule.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 100.
7.Ehitisele Kütise tn 4 kasutusloa andmine
Kasutusluba anti teenindusmajale.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 101.
8.Ehitisele Sauepargi tn 7 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Saue linna endistele puhastusseadmetele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 102.

9.Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati AS Mokter-i Saue
bensiinijaamale, aadressil Sooja tn 2A.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 103.
10.Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Alkohoolse joogi jaemüügi luba väljastatakse
AS Mokter Saue bensiinijaamale peale registreerimisandmete saamist riiklike erinõuetega
tegelevate ettevõtjate registrist
Otsustati vastu võtta korraldus nr 104.
11.Kinnistu MAASIKA jagamisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 105.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Võõrkeelte nädal tõi huvitavaid mõtteid
Võõrkeelte nädal toimus Saue
Gümnaasiumis sel aastal 31.märtsist 4. aprillini. See on traditsioon,
mis sündis kooli loomise esimestel aastatel ja on kestnud tänaseni.
Võõrkeelte nädala eesmärk on
teadvustada keeleõppe vajadust ja
pakkuda lastele võimalusi esinemisteks ja võõrkeelealaseks sõbralikuks mõõduvõtmiseks.
Traditsiooniliselt esinevad 12ndad klassis ingliskeelsete näidenditega. Sel aastal valisid mõlemad
abituuriumiklassid omaloomingulised teemad.12a klass esitas kohtuistungi briti huumori üle ja 12b
ühendas päevakajalise Eesti poliitikast inspireeritud etenduse lauluvõistluse teemadel. Kokku poolteist tundi kestnud esinemises osalesid kõik abituriendid. Kogu kooli
peale oli luuletuste,lauludega ja lühinäidenditega esineda soovijaid
vene, saksa kui ka inglise keeles
nii palju, et aktustele kulus kokku
neli tundi.
Seoses Saue linna 10.-nda aastapäevaga korraldasime vanemas
kooliastmes ingliskeelse esseekonkursi My Hometown Saue. Õpilas-

te töödest tuli palju huvitavaid
mõtteid ja arvamusi oma linna
kohta. Õpilased hindavad Saue
vaikust ja rahu, neile meeldib oma
kool, uus ujula, raamatukogu ja
park. Üks õpilane võttis oma hinnangu kokku lausega: Me peaksime oma linna ära peitma, nii et
siia ei pääseks rahurikkujad ja
meie vaikne kena linn liiga suureks ei paisuks ja oma nägu ei
kaotaks. Vaatamata mõnedele kriitilistele esseedele on enamus gümnasiste arvamusel, et Saue on elamiseks kena ja turvaline linn, mille suurimaks puuduseks peavad
nad seda, et noortele ei ole piisavalt vaba aja veetmise võimalusi
peale kooli.
Erinevate ürituste ja konkursside kaudu selgitati välja parimad keeletundjad
Inglise keel (õp. A. Tammeleht,
R. Lomp, A.Saks, K. Tümanok,
T. Oder):
1. Esseekonkurss My Hometown Saue
- parim essee, Mairi Pruus 12a kl.
2. Limericki kirjutamise võistlus -

paremad L. Nõlvand 10b;K.ja
K.Treimann 8b kl.
3. Kuulamisviktoriin - tublimad olid
L. Tamme 5a kl., M. Kuusemets 6b
kl., R. Madalik 6c kl., A. Saar 7a
kl., J. Lind ja S. Kahk 7b kl.
4. Briti maatundmise viktoriini paremad olid: M. Mälk, V. Piiskop, M.
Letta (5c kl.); K. Rodima, H. Heinsalu, M. Mäll (6a kl.) ja E. Raudsepp, K. Velberg, M. Mägi (7b kl.)
5. 3.-6.klassini on paremad inglise keele tundjad:
A.-L. Torb, C. Sepp, T. Kuusk,
S.Saarma (3.kl.); S. Saarma,
R.Maasikmets, R. Tammar (4.kl.);
K. Kuldmaa, T.Org, K. Veerme, S.L. Luhthein (5.kl.); H. Takkin,
M.Märtmaa, E. Ojaperv (6.kl.)
Võõrkeelenädala viimasel päeval
toimus ka vabariiklik inglise keele olümpiaadi II voor (10.-12.klassile), kus Harju maakonda esindas
meie koolist neli õpilast: R. Tamme, R. Pikkar, T. Märtmaa ja
J.Miller. Tugevas konkurentsis süvakoolide õpilastega esinesid meie
lapsed tublilt, parim oli R. Pikkar

(11a kl.), kes saavutas tubli 8.koha.
Vene keel (õp. J. Laanjärv, S.Vihmar)
Tublimad keeletundjad 6.ndates
klassides on M. E. Kõressaar,
M.Mäll, K. Rodima, L. Kuusk,
K.Kell ; 7-ndates klassides S.Volt;
8.-ndates klassidest P.-R.Tammela,
H. Tammik; 9.-ndates klassides
M. Liiv, R. Seppius, O. Liht,
M.Kaselaid, M. Verhovits,
M.Israel; 10.-ndates klassides
O.Kohari ja N.Lepiku.
Saksa keel (õp. K. Kadakas)
Parimad saksa keele tundjad koolis on S. Kahk ja M. Mägi 7.klassist; P.-R. Kelo 10.kl, M. Millend
11.kl. ja 12.klassides S. Pahrt,
M.Maltsaar, E. Leppoja.
Indu kõigile võõrkeelte õppimisel, aitäh esinejatele ja neid juhendanud õpetajatele!
Järgmisel võõrkeelte nädalal
uued üllatused!
Tuuli Oder
Õppealajuhataja
vanemas kooliastmes

Saue lasteaias toimus külalisterohke nädal
Aprillikuu teine nädal oli lasteaiaperele vaheldusrikas. Teadagi on lasteaiatöötaja teadmistejanuline, uudishimulik ja vaheldust hindav inimene. Palju on
käidud ideid otsimas ja uudistamas teistes lasteaedades. Miks
ka mitte, tore on ju külas käia.
Samas oleme veendunud, et ka
meil on, mida külalistele näidata. Nii saidki teoks Harjumaa
muusikaõpetajate sektsiooni õppepäevad Saue Lasteaias Midrimaa.
Esimest korda tulid muusikaõpetajad kokku märtsis. Siis aeti
töisemat juttu ja külastati rühmasid. Külalised olid tänulikud ja
leidsid, et meil on suur sõbralik
ja tore maja. Samas sai ka kokku lepitud, et uuesti tullakse kokku 9.aprillil. Külaliseks kutsuti
Viljandi Kultuurikolledzi tantsuõpetaja Paul Bobkov. Kuna selline meeldiv võimalus tuli koju
kätte, ei saa juhust kasutamata
jätta. Saue lasteaia töötajad, kes
vabad ja asjast huvitatud, olid
kõik oodatud tantsu õppima.
Enne kui tantsuõpetaja hak-

kas oma oskusi näitama, esines
meie vanem rühm laste lavastusega “Võlusõrmus” kuhu oli sisse põimitud laste oma laule ja
pillimängu. Juhendajaks oli õpetaja Reet Jürgens. Kui laste esinemine vaadatud ja lapsed sooja aplausi ja kiitvate pilkude saatel rühma saadetud, oli käes õpetajate aeg. Tantsukingad - sussid jalga ja pintsakud - jakid
maha ning proov sai alata. Õpetati lihtsamaid ja ka päris keerulisi tantse. On hea, kui õpetajal
on midagi varuks ka selleks puhuks, kui lastel igavus kallale
kipub. Kuna tants on alati inimest emotsionaalselt kosutanud
ja virgutanud, tuleks seda palju
rohkem kasutada. Olgu see siis
lastega või täiskasvanutega tegeledes.
Oleme veendunud, et kui inimene (laps) oskab puhata (tantsida-mängida), oskab ta paremini ka töötada. Sellel nädalal oli
veel teinegi tore sündmus. Pärast
seda, kui olime kokku leppinud
muusikaõpetajatega kohtumised, tuli soov ja huvi Tallinna Pe-

dagoogiliselt Seminarilt tulla
meile külla vaatama maja ja
mängu keskkonda. Huvituti veel
õpetaja Andra Salutee aasta tagasi tehtud diplomitööst teemal:
“Vasakukäeline laps lasteaias”.
Leidsime, et see on tore võimalus tutvustada oma lasteaeda ka
oma linnast kaugemal. Saue Lasteaeda tuli külla 22 lasteaiaõpetajat teistest maakondadest ja linnadest, kes on seotud õpingute-

ga Tallinna Pedagoogilises Seminaris.
Meie majale sai osaks palju
kiitvaid hinnanguid. Leiti, et
majas on tore sõbralik ja töökas
kollektiiv ning nägusad ruumid.
Paluti luba meid edaspidigi külastada. Tore, et meid on märgatud.
Anne Teetamm
Lasteaed Midrimaa juhataja

Anne Teetamm on lasteaia juhatajana tegutsenud juba aastaid, nüüd on ta ka linnavolinikuna kultuurikomisjoni liige.
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Eesti karatekad olid Soomes võidukad
4.-6. aprillil toimusid Soomes Espoo linnas Shukokai Karate juuniorite tiimide Soome meistrivõistlused ning seminar-laager, millest
võtsid osa ka Saue linna karatekad.
Laagri viis läbi Soome Shukokai
Karate Föderatsiooni peainstruktor Shihan Yrjö Pursiainen (6.
Dan). Reedel, 4. aprillil, õpetas
Shihan Pursiainen kuidas kumite
(sparringu) tehnikaid paremini
kasutada ning millised on tõhusamad asendid.
Laupäeval toimunud võistlustel panid eestlased seekord välja
kaks segatiimi, mis koosnesid
Saue ja Saku karatekadest. Kumitetiim, koosseisus Kaspar Aug
(Saue), Timo Taniel ja Indrek Kepp

(Saku), saavutas 12-14 aastaste vanuserühmas esikoha ning võistlejad pälvisid kuldmedalid. Ka
katatiim, koosseisus Timo Taniel,
Indrek Kepp ja Herman Leis
(Saku), tuli 12-14 aastaste seas esikohale ning võistlejaid autasustati
kuldmedalitega. Pühapäeval õpiti
veel katatehnikaid ja -kombinatsioone.
Kõik, kellel on soov osaleda
karatetreeningutel Sauel, peaks tulema teisipäeval või neljapäeval
kell 18 Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdule. Korraldame ka suvelaagreid ning igal aastal paar
võistlust-laagrit.
Kaspar Aug
sensei René Toome (4. Dan)

Motoparaplaanide
võistlus toimub Saue
lähistel aprilli lõpus
Selle aasta motoparaplaanide lennuhooaja avavõistluse “Saue Karikas 2003” toimub 26.-27. aprillil 2003 Saue lähistel, Kanama viadukti lähistel Jägimäe põldudel
Tallinn-Pärnu maantee 17. kilomeetril. Sellele võistlusele pani õla
alla ka Saue Linnavalitsus. Peakohtunik on Raimond Rood Eesti
Lennuspordi Föderatsioonist. Juuresolevatelt linkidelt saate laadida kõik vajalikud dokumendid ja
ülesannete kirjeldused.
Eestikeelsed juhendid:
http://www.propeller.ee/uudised/
sauecup/sauecup2003.doc (225
KB MS Wordi formaadis)
Osavõtja kaart:
http://www.propeller.ee/uudised/
sauecup/ankeet.xls (MS Excel formaadis). Ootame tagasisidet osavõtu kohta,

Lisainformatsiooni leheküljelt:
http://www.propeller.ee/uudised/
sauecup/sauecup.html
Kõiki eelnevalt viidatud dokumente on võimalik ka alla laadida
PDF-formaadis samalt leheküljelt.
Seal lehel asub ka võistluskoha
täpne kaart. Võistlustele on oodata ka külalisi Venemaalt ja Soomest.
Kõik küsimused, mis puudutavad harjutusi, ajakava, auhindu,
majutust jms. saatke kas:
e-mailile: info@propeller.ee
või helistage:
056 -234216 Ott Maaten
050 -21375 Rein Niggulis
Ott Maaten
Eesti Lennuspordiföderatsiooni
liige

Saue 2003.a. lahtised
meistrivõistlused ujumises
Saue lahtised meistrivõistlused
ujumises toimuvad 27. aprillil
2003. a Saue linna ujulas.
Ajakava: 10.00-12.00 laste stardid 90.a ja hiljem sündinutele (registreerimine enne starti, autasustamine peale lastevõitluse lõppu).
12.00-12.45 võistlejate registreerimine (noored, juuniorid, täiskasvanud, veteranid)

12.15-13.00 soojendusujumine ja
13.00 on võistluste algus. Autasustamine peale ujumise lõppu.
Võistluste parema korralduse huvides on eelregistreerimine ja info
tel 6 596 669, 052 22 805 või epostiga hallist@hot.ee. Võistluste juhend Saue ujulas ja
internetiaadressil www.saue.ee
Saue Sõna

Eesti meeskond (vasakult): Kaspar Aug, sensei Kalev Põlluaas, sensei René Toome, Indrek Kepp, Timo Taniel, sensei
Margus Vahemäe, Herman Leis.

Sauele saab prügi
sorteerida uutesse
prügikonteineritesse
Neljapäeval, 3.aprillil.2003.a. paigaldas Saue linnavalitsus MänniLaanesoo tänava ja TammeleheAedniku tänava ristmikele klaastaara, tetra -ja plastikpakendi ja
alumiiniumi sorteeritavate jäätmete kogumiskonteinerid. Teisisõnu
nimetab Saue Linnavaraameti tellimuse täitja AS Vaania neid erinevate pakendite (klaas, tetra, plast,
alumiinium) kogumise konteineriteks. Konteinerid on valmistatud 2
mm terasplekist mahuga 1,5 m3 ja
on rohelist värvi. Jäätmekonteinerid on varustatud ka asjakohaste
pealkirjadega KLAAS; TETRA;
PLAST; ALUMIINIUM”. Lisaks
on konteineritele kasutamisel ka
linnaelanikele palve, mis on ühtlasi kirjutatud konteineritele “PRÜGI ÄRA SIIA PANE”. Märkuse all
on mõeldud on muid olmejäätmeid.
Saue linn on teinud seega järjekordse sammukese jäätmete sorteeritud
käitlemise suunas.
Eks ole aprillikuu olnud ikkakevadtööde tegemise kuu. Jätkakem seda traditsiooni ka sel aastal! Meenutame, et Linnavalitsus
omalt poolt aga jätkab sissetöötatud traditsiooni ja paigaldab suuremahulised konteinerid eramupiirkondadesse alljärgnevalt:
1. Ladva – Lehtla tn nurk
2. Vana-Keila – Kivipõllu
3. Kuusemetsa – Koore
4. Tammetõru – Aiamaa
5. Tõkke – Tammetõru
6. Vana – Keila – Rauna
7. Sarapiku – Kiviloo

Saue Linnavaraamet aga paneb südamele, et kevadkoristustöödeks paigaldatud konteineritesse on keelatud panna :
• vanarauda
• metallvaate
• kodumasinaid
• olmeelektroonikat
• akusid
• autorehve
Eelpool loetletut on võimalik ära anda Ladva tn 1a asuvasse jäätmete kogumise platsile.
Meenutame sauelastele ka seda, et
võimaldame mulda neile, kes soovivad rajada sõidutee ja krundivahelist haljasala või seda korrastada. Selleks palume esitada haldusinspektorile kirjalik avaldus. Iga
konkreetne objekt vaadatakse üle.
Linnavalitsuse poolt jagatava mulla kogus on kahtlemata piiratud.
Soovime kõigile ilusat kevadet
ning edu ja jõudu kevadtööde
alustamiseks.
Juhan Hindov

21.04-22.04.03
21.04-22.04.03
23.04-24.04.03
23.04-24.04.03
25.04-26.04.03
25.04-26.04.03
27.04-28.04.03
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Saue Laululaps lõppkontsert tõi
kokku rohke publiku
Laulukonkursi Saue Laululaps
2003 lõppkontsert toimus pühapäeval, 6. aprillil Saue Gümnaasiumi aulas. Saalitäiele rahvale
esinesid reedel toimunud lauluvõistluse iga vanuseklassi kolm
paremat tüdrukut ja kolm paremat
poissi. Mõistagi siis, kui antud vanuseklassis poisse ja tüdrukuid
ikka jagus. Pidulikus meeleolus
anti kätte ka iga vanuseklassi kolmele paremale tänukirjad ja auhinnad. Kõige vanematest osalejatest,
seega siis 16 - 18 aastaste tüdrukute seast olid parimad ja lähevad edasi konkursile Harjumaa
Laululaps 2003 Marta Laan ja
Marili Tamm, kuivõrd võitjat
poissi ei olnud noormeeste nappuse tõttu.
Reede, kohe laulukonkursi
käigus, tegi žürii oma otsused võitjate osas teatavaks. Sauelt saadeti
laulukonkursile Harjumaa laululaps 2003 edasi võistlema iga vanuserühma kaks paremat, üldjuhul
vanuserühma parim tüdruk ja
poiss. Siinkohal toome nende nimed, kes Saue linna esindavad
Harjumaa võistlusel. 3-4 aastaste
tüdrukutest ja poistest võitsid ja
lähevad Harjumaa konkursile

Lauluvõistluse Saue Laululaps 2003 lõppkontserdi kokkuvõtlik osa seisnes kõikide osalejate ühislaulus Põdral maja
metsa sees…
Laura Kell ja Georg Maaten. 57 aastastest lähevad Harjumaa
konkursile Joonas Tomingas ja
Estelle Saavaste. 8-9 aastastest
võitsid ja lähevad Harjumaa
konkursile Linda Kanter ja Robin Metsva. 10-11 aastastest on
võitjatena Harjumaa konkursile minejad Eleri Õisma ja Märt
Mägi. 12-13 aastaste seas oli
parim Merilin Anni, kes läheb
Harjumaa konkursile. 14-15 aastastest lähevad parimatena Sauet
esindama Harjumaa konkursile
Marit Väin ja Margus Joa.
Laulukonkursi läbiviijateks oli

Tegutsema hakkab Saue
Noorte Töömalev 2003

Peatselt saabub suvi ning noored
mõtlevad, kuidas seda kasulikult
veeta. Saue noortel on juba mitme-aastane töömalevas töötamise
kogemus. Samuti on kogemus
maleva korraldajatel. Seetõttu kutsume ka tänavu kõiki 13.-aastaseid või vanemaid - tule töömalevasse! Koos tegutsedes saab Sinu
kodulinn Saue kaunimaks ja sinu
taskusse oma teenitud taskuraha!
Tänavu töötavad noored Saue
linna heakorratöödel, koolis, lasteaias, raamatukogus ja mõisas
abitöödel. Eelmiste aastate praktikat arvestades töötame taas kahes vahetuses
I vahetus 05.juuni – 18.juuni
II vahetus 19.juuni – 04.juuli
Palume valida Teile sobiv vahetus, sest iga noor saab töötada
vaid ühes vahetuses.
Tööpäeva pikkus on 4 tundi.
Töötasu tunnis on12 krooni puhtalt kätte. Töömalevasse registreeruda saavad kõik 13.aastased

ja vanemad noored alates 21.aprillist kuni 09.maini noortekeskuses Tule tn 7.
Töölepinguid sõlmime lapsevanema vormikohase avalduse
alusel. Laps saab selle malevasse
registreerumisel ja toob tagasi lapsevanema poolt täidetuna, kui tuleb noortekeskusesse sõlmima töölepingut. Töölepinguid sõlmime
12.maist kuni 20.maini noortekeskuses.
Tähelepanuks tuleb soovijatel
silmas pidada seda, et eelpoolmainitud kuupäevad pole suusoojaks
kirja pandud. Palun pea neist tähtaegadest kinni! Kui hilined, siis
oledki hilinenud ja sellel aastal
malevasse ei saa. Täiendav info on
telefonidel 6790192; 6790195;
05166269 ja Saue linna kodulehel.
Erna Gerndorf,
Saue Noortekeskuse juhataja

Saue Huvikeskus ja Naisselts nii
nagu eelnevatel aastatelgi.
Sel aastal toetasid võistluse
läbiviimist Saue linna ettevõtted
AS Sami ja OÜ Endoore ning loomulikult ka Saue Linnavalitsus,
keda korraldajad südamest ka tänavad. Lauluvõistlusel osalesid
Saue linna elanike registris olevad
lapsed. Vanusegrupid olid jaotatud
järgmiselt: kõigepealt 3aastased;
5-7 aastased; 8-9 aastased; 10-11
aastased;12-13 aastased; 14-15
aastased ja 16-18 aastased. Lauluvõistlusel arvestati lapse vanust
seisuga 25. aprill 2003.

Iga võistleja esitas kaks erineva iseloomuga laulu, millest üks
pidi tingimata olema eesti keeles.
Lauljaid hindas 3-liikmeline žürii,
kuhu kuulusid Ita-Riina Pedanik
Viimsi Huvikeskusest, Kaie Tanner
Kooriühingust ja Katrin Puur, kes
kõik on Saue laululaste oskusi hinnanud žüriina juba aastaid. Eriti südamlikuks kujunes auhinnatute
kontserdi lõpp, kui tänusõnade ja
lillede üleandmiseks kutsuti saali
ette kõikide võistlejate juhendajadõpetajad. Uhke laulupäeva lõpetas
aga ühislaul Põdral maja metsa
sees… On tore, et Saue Laululaps
on kujunenud Sauel traditsiooniliseks ürituseks, mida naudivad nii
tegijad kui ka kuulajad. Kõik õpetajad tänavad osalenud laululapsi ja
nende vanemaid, kelle toetus laste
laulmisele on väga oluline. Samuti
täname Saue Naisseltsi, kelle südamest tulevat tegemisrõõmu on saanud nautida nii laululapsed kui ka
õpetajad. Nüüd ootab Saue laululapsi peatselt ees võistulaulmine
Harjumaa teiste piirkondade parimatega.
Saue Sõna

Sauelased külastasid
Nõmme muuseumi

Reedel, 2. aprillil külastas 28
sauelast Päevakeskuse ja Koduloouurijate Klubi eestvedamisel
Nõmme Muuseumi. Saue koduloouurijatel on plaanis linna 10.
aastapäevaks koostada Raamatukogus väike ülevaatenäitus Saue
minevikust ja olevikust, siis oli
näituse külastamine ideid andev.
Meid võttis vastu muuseumitöötaja Elina Parra, kes alustas
Nõmme tutvustamist videofilmide näitamisega. Esimesele neist oli
jäädvustatud vanad ennesõjaaegsed filmilõigud Nõmme elustolust. Nõmme oli vanasti tuntud
rohkem puhkuse linnana ja sobis
eriti talispordi harrastamiseks,
seetõttu oli ka suurem osa filmidest pühendatud üleriigilistele
suusavõistlustele, mida Nõmmel
korraldati. Ei puudunud ka filmid
Vabaduse pst. esimesest pidulikust
avamisest ja Mustamäe veeru all
asuvast basseinikompleksi avamisel toimunud ujumisvõistlustest.
Teine pikem film oli ETV
“Prillitoosi” külaskäigust Nõmme

Muuseumi. Seal anti ülevaade
muuseumis eksponeeritavatest
esemetest ja räägiti ka annetajatest.
Hiljem võisid kõik vahetult tutvuda eksponaatidega ja igaüks leidis
midagi, mis talle ammumöödunut
meenutas. Muuseumist võis osta
ka Leho Lõhmuse poolt koostatud
250 leheküljelise raamatu “Nõmme läbi aegade”, mis annab ülevaate Nõmme minevikust ja aitab
tutvuda ta tekkelooga. See raamat
on Nõmme Linnaosavanema Urmas Paeti poolt heaks kiidetud ja
väärtustatud lausega “Nõmme väärib raamatut”.
Lahkudes muuseumist anti
Saue Koduloouurijate Klubile
kaasa Leho Lõhmuse poolt koostatud brošüür “Hiiu Rahu kalmistu” ja Nõmme Linnaosa Valitsuse
poolt välja antud “Nõmme elulood”, milledest lugeja saab informatsiooni minevikus toimunust ja
Nõmme “alustaladest”, kes kunagi Nõmme elu-olu korraldasid.
Ly Vikerpuur
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AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi- ja maitseainete
tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte, mis alustas oma
tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud Eesti suurimate
toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum,
Ukraina, Valgevene, Venemaa.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust
Seoses uute tootmisliinide kasutusele võtmisega ja tootmise kasvuga vajame
KVALITEEDI KONTROLLIJAT
kelle töö ülesanneteks on tootmise ja materjalidega seotud kontrolli
teostamine
EELDAME
• keskharidust
• täpsust ja vastutustunnet
• head suhtlemis- ja koostööoskust
• soovi õppida ja omandada uusi oskusi
• inglise ja soome keele oskust suhtlustasandil
• arvuti kasutamise oskust
• valmisolekut tööks mitmes vahetuses
KASUKS TULEB
• eriharidus ja töökogemus toiduainetetööstuses
• laborialane töökogemus
ELEKTRIK - SEADISTAJAT
kelle töö ülesandeks on tootmisliinide seadistamine, hooldus ja remont
EELDAME
• elektrialast haridust ja töökogemust
• valmisolekut tööks mitmes vahetuses
• täpsust ja vastutustunnet
KASUKS TULEB
• keevitus-, mehhaanika-, pneumaatika- ja hüdraulikatööde teostamise oskus
• inglise / saksa / soome keele oskus
• arvuti kasutamise oskus
• autojuhilubade olemasolu
PAKUME
• motiveerivat töökeskkonda
• koolitust
• palka vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist
aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või E-mail aadressil:
peeter.kodar@paulig.ee märgusõnaga “ Kvaliteet ” ja “ Elektrik ”.
AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi- ja maitseainete
tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte, mis alustas oma
tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud Eesti suurimate
toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum,
Ukraina, Valgevene, Venemaa.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust
Seoses tootmise kasvuga vajame
MAITSEAINESEGUDE SEGAJAT
kelle töö ülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine ja ettevõtte
sisene transportimine
ja
PAKENDAJAT - TRANSPORTTÖÖLIST
kelle töö ülesanneteks on maitseainete pakkimine nn. suurpakendisse ja
ettevõtte sisene materjalide transportimine
EELDAME
• valmisolekut tööks mitmes vahetuses
• täpsust ja vastutustunnet
• soovi õppida ja omandada uusi oskusi
• head füüsilist ettevalmistust
KASUKS TULEB
• töökogemus toiduainetetööstuses
• tõstukijuhi tunnistus
PAKUME
• motiveerivat töökeskkonda
• koolitust
• palka vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist
aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või E-mail aadressil:
peeter.kodar@paulig.ee märgusõnadega “ Segaja ” ja “ Pakendaja”.

RAAMATUSÕBRAD !
Eesti Etsüklopeedia Kirjastuse raamatute soodusmüük toimub
30. aprillil kella 10.00 – 14.00
Saue Gümnaasiumi võimla fuajees
Olete oodatud!

23. aprill 2003

Huvikeskus ja Koolispordiklubi kutsuvad osalema
26 aprillil 2003.a.
Nõmme Spordikeskuses toimuval SÜDAMEJOOKSUL
Tillujooks (3-5 a.), minijooks (6-7 a.)
ja 8-15 a. poisid-tüdrukud (1 km.)
Buss kooli juurest väljub kell 9.30
Nõmme Spordikeskusest tagasi kell 12.00
Täiskasvanute jooks ja käimine (5 km.)
16-17 a. poiste –tüdrukute jooks (1 km.)
Buss Saue Linnavalitsuse eest väljub kell 11.30 Nõmme Spordikeskusest tagasi Sauele kell 14.30

Saue linna 10. aastapäeva üritus!
Hei jooksusõber!
Saue Gümnaasiumi spordiklubi kutsub teid jooksma 6. mail Saue
XVII miilijooksule Dimitri Boroviku rändkarikale ja spordiklubi
medalitele.
Start kooli staadionilt:
Ajakava: õpilased 11.00-16.00
Täiskasvanute start kell 18.00
Vanuseklassid: 19-28; 29-30; 29-40; 49-50; 59-60; 69-70 jne.
Osalejatele saun, autasustamine, kohtumine Dimitri Borovikuga
Toode AS on asutatud 1991.aastal. Tegevusalaks
on teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja
katusetarvikute tootmine ja müük. Lisaks
materjalimüügile ja tootmisele on AS Toode ainus
plekkkatusetootja, kes oma toodangut ka paigaldab.
PLEKKSEPP-TSEHHITÖÖLINE
SAUE TOOTMISTSEHH
Kohustused
·
Arvutiga juhitava painutuspressiga töötamine
Soovitav on
·
Eelnev plekksepana töötamise kogemus
Omalt poolt pakume
·
Meeldivat kollektiivi
·
stabiilsust
Lisainfot saate tel 6 599 403, e-mail:toode @toode.ee
CV ootame aadressil Tule 11, 76505 Saue, hiljemalt 30.aprill Märgusõna
“Plekksepp”
FARVE AS kuulub rahvusvahelisse
kontserni TREF BV ja tegeleb freesturba
tootmisega Harjumaal. Tootmisobjektid asuvad Keila, Saue, Harku
ja Kiili valdades Tallinna lähiümbruses. Ettevõtte toodang on sertifitseeritud vastavalt Hollandi Kuningriigi RHP nõuetele.
FARVE AS võtab tööle tootmishooajaks ( 28.aprill- 28.september) traktoriste
Eeldame:
• traktoristi töökogemust ja juhilubasid
• valmidust töötama paindliku tööajaga ja tööpäeva pikkusega kuni
12 tundi
• heatahtliku suhtumist töövahenditesse ja keskkonda
• kõrget pinge taluvust.
Omalt poolt pakume:
• brutopalka täistööaja puhul vahemikus 6500.- kuni 13 000.- krooni
kuus sõltuvalt tööajast ja töökvaliteedist
• parimatele võimalus hooaja lõpul tööleping määramata ajaks.
turbatöölisi
Töökirjeldus: umbrohu ja kändude käsitsi koristamine tootmisobjektidel.
Töötasu: brutopalk 3200.- kuni 5000.- kuus täistööajaga töö puhul.
Eeldame: vanusega alates 16.eluaastast töökat loodusarmastavat inimest.
Täpsem info tel. (0) 60 45 252
Avalduse esitada fax.(0)60 45 252 või farve@hot.ee
Aadress: Linnamäe, Ohtu küla, Keila vald, Harju maakond.
OÜ Harjumaa Kaubahoov (Saue, Pärnasalu põik 1) hulgilattu
vajatakse kohusetundlikku ja ausat laohoidjat-müüjat.
Info telefonil 6709 677 või tulla kohapeale.
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TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Võimalus tellida ka disainerit

Nüüd saab tellida ka aiamööblit!
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 20.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali.
NÜÜD KA
HÖÖVELDATULT
Avatud
E – R 8.00 – 17.30
L 10.00 – 13.00
Info telef.: 6 709 183 või
050 50 194

Laagri keskuses
Veskitammi 1
on avatud taas
ILUSALONG
•
•
•
•

naiste ja meeste juuksur
maniküür
pediküür
kosmeetilised protseduurid

23. aprill 2003

OLETE OODATUD
Avatud
E – R 9.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Telef: 6 796 424

Teen potsepatöid
Tel 055 26 930

Anda üürile erinevaid pindasid Sauel

AS KAVENT annab aadressil Sooja 5 üürile erineva suurusega
pindasid, (alates 30 m2-st kuni 1100 m2-ni), mis võiksid sobida metallitööstusele (telfrid 3,5 t), plastmassitööstusele, õmblustööstusele, elektroonikatööstusele, puidutööstusele, autoremontijatele, laopindadeks jne. Võimalik saada kasutusse erinevaid metallitööpinke.
Suletud territoorium, olemas kõik kommunikatsioonid, piisav elektrivõimsus, kontoripinna ja garderoob-pesuruumi võimalus.
Üüri maksumus, olenevalt lepingu pikkusest ja üüritava pinna suurusest, alates 18 kr./m2 kuus, millele lisandub käibemaks ja tasu kommunaalteenuste eest.
Paindlikud lepingutingimused. Info 05011134.

24.aprillil toimub Saue Gümnaasiumis
LASTEVANEMATE PÄEV
8.15 - päeva avamine
õpilaste tervitus
õppealajuhataja Eve Tamme sõnavõtt
9.10 - 11.00 - võimalus külastada tunde
18.00 - lastevanemate üldkoosolek
õpilaste tervitus
õppealajuhataja Tuuli Oderi sõnavõtt
A. Haljaste loeng: “Mida peidavad endas käitumisraskused?”
E. Gerndorff - Suvised Noortekeskuse üritused Saue linnas.
Võimalus kohtuda klassijuhatajatega ja aineõpetajatega.
Avatud õpilastööde näitus.

Nüüd avatud
kolmapäevast- pühapäevani 11.00-18.00
Asume Sauepargi 5 (mõisa ja trahteri kõrval)
Info.053421215
SAUE TURUANGAARIS (Pärnasalu põik 1)
MÜÜGIL:
- RÕIVAD NAISTELE JA MEESTELE
- JALANÕUD NAISTELE JA MEESTELE
- GALANTERIITOOTED – KÄEKOTID, RAHAKOTID,
PEAKATTED, SOKID JA SUKAD JA PALJU MUUD.
VALIK SUUR! HINNAD SOODSAD
OOTAME TEID!
AVATUD E – R 9.00 – 18.00; L – P 9.00 – 15.00

AS Protten
Esinduskauplus
UUS VÄLJAPANEK
KEVADKOLLEKTSIOONIST.
JAKID, PÜKSID
SEELIKUD, PLUUSID,
UUED KINGAD.
KOTID UUTES VÄRVITOONIDES.

(Laagri asula, Veskitammi 22) pakub juuksuriteenust kogu perele,
samuti maniküüri, pediküüri, silma-, kulmuvärvimist, depilatsiooni.
Oleme avatud:
E – R 09.00 – 20.00; L 09.00 – 16.00
Info telefonil: 6 796 841

Südamlik kaastunne teile,
HELVE, VELLO ja
ANDRUS peredega
Abikaasa, isa ja vanaisa
HARVE SAGADI
surma puhul.
Tule 18 elanikud

Raamatupidamisteenused.
Küsi hinnapakkumist. Tel.
052 73 923 või erten@hot.ee

Elu on kui päike, mis tõuseb
Ja loojub. Järele jääb
mälestus.

Rendile anda tootmis-, lao-ja
kaubanduspinnad.
Üürile anda elamispinnad.
Kontakttelefon: 67 90 887.

Gerda Ohha
31.05.1936 – 14.04.2003
Mälestame head kaaslast ja
sõpra.
Südamlik kaastunne
omastele ja lähedastele.
Saue „Vokiratas“

“Veskitammi Ilusalong” asukohaga Laagri Spordihoone ujulas

LASTEKODU 5 TALLINN
TEL 6606 350
GSM 055032277
WWW.EHITAL.EE

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L - 10.00-22.00
T, N - 10.00-16.00
P - SULETUD

Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee 52/
Jaama 14, III korrus.

Tule baar
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00-14.00
• odavad lõunad
• peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARK-i majas.
Info telefonil 055 20 440.

KÕIK SEE SAADAVAL,
PALDISKI mnt 19, KEILA
Tel 0674 75 67
E – R 9.00 – 19.00 ja L 10 – 16.00
P - suletud

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SAUEL.
54 m2, köök 9 m2, paneelmaja,
el.pliit, kelder, parkett, telefon,
kaabelTV,
vann, trepikoda lukus, 2rõdu,
aknad osaliselt vahetatud.
KIIRE!
Hind 370000.-EEK
Tel.051-85-105, 6596-784

Siiras kaastunne perekond
Lumilaid’ile
ELSA LUMILAID’i
(1922 – 2003)
surma puhul.
Sõbrad Saue Päevakeskusest
ja kirikust

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1450

