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Saue Gümnaasium alustab uuendustega
Septembri esimene päev tähistab ka Sauel uue kooliaasta algust. Tõsise uuendusena käivitame algaval õppeaastal ka meie
e-kooli projekti. Kõigil 7.-9. klassi õpilaste vanematel on võimalik saada jooksvat teavet oma lapse õppeedukuse ja koolikohustuse
täitmise kohta. Kindlasti suurendab see lapsevanemate vastutust
oma lapse edasise koolitee kujunemisel. Sellel õppeaastal alustab Saue Gümnaasiumis õpinguid
üle 940 õpilase ning tänaseks oleme enam-vähem saavutanud kooli
maksimaalse täituvuse piiri. Kooli õpilaste arvu suurenemine lähiaastatel on võimalik ainult juurdeehituse ehk algklasside maja ja
materiaalse keskkonna kaasajastamise arvel. Linnavalitsus ja volikogu on algklasside maja ehitamiseks teinud mitmeid eeltöid:
valmis on eskiisprojekt, taotletud
on raha ning tehtud arengukava
muudatus. Kooli eelarve moodustab juba praegu ilma ehitusmaksumuseta umbes veerandi linna eelarvest, ent linnavalitsus teeb kõik,
et alustada 2005. aastal juurdeehitust.
Kuna viimastel õppeaastatel on
soov jätkata oma õpinguid Saue
Gümnaasiumi 10. klassis suur ja
tahtjaid väga palju, siis tuleb meie
oma põhikooli lõpetajatel saavutada siin edasiõppimiseks keskmine
hinne vähemalt 4,0. Sellest sügisest alates on kõigil meie õpilastel
võimalik kanda ka oma kooli mütsi. Koolimüts on juba nüüd tekitanud õpilaste hulgas elavat huvi
ning loodetavasti muutub auasjaks selle omamine ja kandmine.
(vt. Koolimütsi statuut kooli koduleheküljel.) Ka järgnevatel õppeaastatel püüame koostöös kooli
õpilasomavalitsusega välja töötada ühiseid meie koolile iseloomulikke rõivaelemente.
Möödunud aasta näitas soovi
õppida ja õpetada
Tehes kokkuvõtteid eelmisest kooliaastast, võivad meie kooli õpeta-

Saue koolimaja on suvega saanud värskendust
jad ja õpilased tunda rahulolu. Pingeline õppeaasta oli tulemuslik ja
kõik 175 koolipäeva kasutati ära
kooli õppekavas ettenähtud ülesannete täitmiseks. Kooli õpilaste edasijõudmine 98,5% ulatuses
on ilusaks näiteks soovist õppida
ja õpetada. Ka enamus riigieksamite tulemustest olid paremad või
võrdsed vabariigi keskmistega.
Gümnaasiumi lõpetamisel sooritasid meie kooli õpilased kokku
196 riigieksamit, mille eest said
keskmiselt 61,4 punkti. Kui aga
võrrelda kaht õppeaastat, siis oluliselt paremini läks matemaatika,
bioloogia, ajaloo, geograafia ja
emakeele riigieksamitel. Lisaks
tublidele tulemustele õppetöös
võime me rõõmu tunda ka õpilaste aktiivsusest spordis ja erinevates vormides huvitegevuses. Näiteks viimasel laulu- ja tantsupeol
osales enam kui 100 meie kooli
õpilast. Kuna Saue Gümnaasium
on üks Saue linna imidži ja tuntuse kujundajatest, peame ka sellel
õppeaastal jätkama sama edukalt.
Hea kool tähendab koostööd
Tihti küsitakse, milline on hea
kool? Edukat kooli ei saa ju kindlaks määrata ainult eksamitulemuste põhjal, vaid siin peavad ka
olema kaasaegsed tingimused tegelda spordiga ja võimalus oma
huvidele vastavat harrastust leida. Koolis peab valitsema sõbralik, üksteist toetav ja arvestav at-

mosfäär nii õpilaste kui õpetajate
seas. Koolitöö on eelkõige koostöö, kus õpilased, õpetajad ja lapsevanemad püüdlevad ühiste eesmärkide poole. Õpilaste seas läbi
viidud küsitlused näitavad, et õpilane on koolis õnnelik siis, kui arvestatakse tema individuaalsust ja
temas nähakse eelkõige partnerit ühiste eesmärkide saavutamisel. Saue Gümnaasiumi märksõnadeks ka sellel õppeaastal on

- tulemuslikkus,
- eetilised ja esteetilised väärtused,
- õpilase õppima õpetamine,
- õppimisaja maksimaalne ärakasutamine,
- koolikohustuse täitmine,
- klassijuhataja töö,
- arenguvestlused õpilase ja
tema vanematega.
Lõpetuseks tahan ma tänada
Saue Linnavalitsust, Saue Gümnaasiumi toetajaid ja sponsoreid
nii õpilaspreemiate rahastamisel
kui ka mitmesuguste ürituste läbiviimisele kaasaaitamisel, sest tänu
teile said nad võimalikuks. Aitäh!
Samuti tänan neid paljusid lapsevanemaid, vilistlasi, õpetajaid ja
õpilasi, kes avaldasid mulle oma
toetust kevadel läbiviidud direktori ametikoha konkursil. Tänan
teid, sest ainult koos teiega on ju
võimalik Saue Gümnaasiumi edasine areng. Soovin kõigile õnnelikku ja edukat õppeaastat!
Jaan Palumets,
Saue Gümnaasiumi direktor

Konkurss „Saue linna aasta
õpetaja 2004“
Algava kooliaasta alguses on meil võimalus juba neljandat korda selgitada, kes linna õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid
kandma tiitlit „Saue linna aasta õpetaja 2004“. Reglemendi järgi
on konkursi eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine ja väärtustamine
ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide esiletoomine, kes on
saavutanud oma õpilaste, nende vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle töö ning isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle õpilased
on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel,
olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja kes on piirkonna haridusja kultuurielu edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide ühendustelt, kollektiividelt,
üksikisikutelt, haridusasutuste juhtkondadelt, hoolekogudelt jne
17. septembriks 2004. Ettepanekud palume esitada linnavalitsusse kinnises ümbrikus märgusõna all „Aasta õpetaja 2004“. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 01. oktoobril.
Margit Ots
Kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist

Head sauelased! Soovime edu algaval õppeaastal!
Saue linnavolikogu ja linnavalitsus
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Tõnis Mägi aitas tähistada Saue linna sünnipäeva
Kolmapäeval, 25 augustil tähistas
Saue linn oma 11. aastapäeva. Pärastlõunal olid linnavolikogu esimees Rafael Amos ja linnapea Ero
Liivik päevakeskuses kohtumas
eakate linnakodanikega. Nad andsid ülevaate uue linnavõimu tegemistest Tõkke tänava renoveerimise ja lasteaia juurdeehituse
alustamise osas. Inimesi huvitas
võimalus Säästumarketi võimalikult peatsest avamisest linnas, samuti põhjendasid linnajuhid, miks
vahetati bussioperaatorit liinil nr
190 Tallinn-Saue. Elanikud tegid
omalt poolt asjalikke ettepanekuid
ja juhtisid tähelepanu puudustele,
mis linnajuhtidel kahe silma vahele jäänud või pole veel lahendamisetappi jõudnud. Inimesed
soovivad, et Saue kui Harjumaa
kauneim omavalitsus vääriks täiega oma tiitlit.
Linna sünnipäev tähendas
koosviibimist koolimaja aulas,
kus oodati kannatamatusega Tõnis Mägi kontserti. Ero Liivikule ja Rafael Amosele tähendas
see aga kõigepealt selgitusi Saue

Tõnis Mägi laulmas Saue
rahvale, taamal rahvast informeerinud linnapea Ero Liivik
ja volikogu esimees Rafael
Amos.
rahvale linnavõimu tegemisest.
Rafael Amos peatus põgusalt taas
Eesti poliitikas päevakorda tõusval haldusreformil. Jutt käib eelkõige omavalitsuste liitumisest,
kuid Tallinna ümbruse omavalitsused on üsna hästi välja kujunenud ja Amose arvates siin liitu-

misest vähemasti Saue inimeste
pilgu läbi lähitulevikus rääkima ei
peaks. Kõneks tuli ka volikogu tegevus Saue arengu kujundamisel,
mille oluliseks tahuks on arengukava koostamine ja vastuvõtmine.
Asjakohast komisjoni juhtis volikogu liige Kostel Gerndorf, kelle
tegevust Amos ära märkis. Ta lisas, et omavalitsus on inimesele
lähedal ja just kohapeal tuleb väga
kaaluda kõiki otsuseid. Toompea
poliitikud on kaugel, nende möödalaskmised kohe ei ilmne, kuid
näiteks Sauel kohe igaühele näha,
kui midagi on viltu. Seda rahva
hinnangut oma tegudele saavad
Saue juhid nagu ka kõik teised
kohaliku omavalitsuse poliitikud
tunda järgmise aasta oktoobris.
Linnapea Ero Liiviku selgitused oli konkreetsemad nagu linnapeal ikka. Nimelt algas lasteaia
Midrimaa juurdeehitus ja 8. septembril saab pidulikult paika panna nurgakivi. Uusi lapsi võetakse
eeldatavalt vastu detsembris. Kõneks oli Tõkke tänava renoveerimine ja kõnnitee ehitus, Saue liitu-

mine mitut omavalitsust ühendava
veemajanduse projektiga, samuti linna laenuvõtmise võime, millel on seadusega piir ette pandud.
Lõpmatuseni laenata ei saa ja kooli juurdeehituse jaoks tuleb raha
mujalt leida, ütles Liivik.
Ja siis tuli Tõnis Mägi rahval
meelt lahutama. Aastaid on see
artist Eestimaa meeliturgutanud
oma võimsa lauluga. Koduses linnas Sauel rääkis Tõnis Mägi rahvale ka koduselt oma lapsepõlvest
ja Venemaa ringreisidest, sinna
vahele tulid uued laulud, mis kirjutatud teatritükkidele nagu „Toomas Nipermnaad“i. Oli ka laule,
kus peamine oli meloodia äratundmisrõõm nagu „Moonika“ või igihaljas hitt „Vana jõgi“. Tormilise
aplausi peale tuli aga Mägi kirjutatud vabaduselaul „Koit“. Sisuliselt oli see meeldiv õhtu ühine võimupiruka jagamine Saue
rahvaga, sest pärast kontserti just
kohvilauda pirukat ja sünnipäevatorti sööma mindigi.
Juhan Hindov

President Rüütel tunnustas tublimaid
kodukaunistajaid
Saue linnapea Ero Liivik käis pühapäeval, 15. augustil Põlvamaal,
Veriora vallas, Viluste põhikoolis, kus Vabariigi president Arnold Rüütel tunnustas tänavusi
tublimaid kodukaunistajaid. President andis Liivikule üle Saue
linnale kui Harjumaa ilusaimale
omavalitsusele kaunima omavalitsuse tiitli. Teiste seas said Kauni Kodu auhinna Eestis vaid neli
linna, kõrvuti Sauega veel Tõrva, Põltsamaa ja Kuressaare. Eesti
Kodukaunistamise Ühendus valis
konkursil osalenud majapidamiste, ühiskondlike hoonete, külade,
valdade ja linnade seast välja 81
kaunimat. Rüütel, kes on kodukaunistamise liikumise patroon,

andis kauni kodu konkursi võitjatele üle aukirja ja sümboolse vasest võtme.
President ütles tseremoonial,
et kui inimene ja perekond hoolitseb oma kodu eest, siis teeb ta
ka muud tööd hoole ja armastusega. Saue linnapea Ero Liivik avaldab tänu sauelastele, kes on teinud
oma kodud korda. Kodukaunistamise liikumise tunnustus on Liiviku sõnul hea hinnang sauelaste
tegevuse kõige laiemalt, sest linna ühe nurgakese kordategemine ei too veel sellist tunnustust
nagu Sauele nüüd osaks langes.
Linna heakord on meeskonnatöö
tulemus ja see innustab edaspidi püüdlema parema ilme poole.

Ka sel aastal korraldas Saue Linnavalitsus konkursi Kaunis Kodu
2004. Kauni Kodu korralduskomisjoni esimees Inger Urva ütles,
et sel aastal rõõmustasid Saue elanikud taas meid ilusate koduaedadega. Konkursi tulemused tehakse
aga teatavaks Kauni Kodu pidulikul lõpuüritusel. Siinkohal suur
tänu korralduskomisjoni liikmetele Tiiu Kuuskmele ja Armand
Nagelile.
Linnavalitsusel on kavas edasi arendada Keskuse parki, samuti tehakse igal aastal oluline investeering jaanituleplatsi arendusse.
Peaks praeguste plaanide kohaselt peaks seal avatama Päikesekell ja ainult ilmataat võib tööde

lõppjärku oluliselt segada. Ka on
Saue heakorra seisukohalt oluline, et hiljuti linnavalitsuse poolt
läbi viidud avaliku konkursi abil
on OÜ Saumer see, kes hakkab
Sauel tegelema linna aastaringse
heakorrastamisega Veriora koolis
toimunud tseremoonial vastas Vabariigi presidendile auhinnasaajate nimel Anne Kokmann. Ta ütles,
et ilus kodu ei nõua niivõrd raha,
vaid peamiselt hoolt, armastust ja
aega. Rüütel andis Eesti lipu aasta puhul Eesti Kodukaunistamise Ühendusele üle heraldik Priit
Herodese loodud lipu. Kauni kodu
konkurss toimus tänavu seitsmendat korda, kokku on välja antud
519 auhinda.
Saue Sõna

Noortekeskus kutsub
Suvi on seljataha jäämas ning aeg
mõelda uuele tegusale õppeaastale. Tore on siiski pilk möödanikku
heita ja mõelda, et mis suvel tehtud sai. Noored alustasid suvepuhkust oma korraldatud noortepäevaga, jätkasid töömalevaga, kus
taskuraha teenis 66 noort sauelast.
Noortekeskuse ruumid olid linnalaagrile baasiks ja samuti oldi

osaline kunstilaagri korraldamises. Saue noortekeskus osales ka
rahvusvahelise noortepäeva tähistamisel Pärnus, kus kolm meie
võistkonda kanuutas Pärnu jõel.
Noortesuve lõpetas suur Eesti tuur
hakkajamatele noortekeskuse töös
osalejatele.
Nagu juba viiel varasemal aastal, on ka noortekeskus oma ees-

märgid uueks hooajaks seadnud.
Tööplaani on võetud juba tavaks
saanud tegemised ja alustatakse ka uute kavadega. Töötame ka
uuel hooajal esmaspäevast reedeni kell 14.00 – 21.00. Pakume
noortele mitmesugust huvitavat
tegevust avatud ringi põhimõttel.
See tähendab, et meie poolt pakutav tegevus ei ole tasuline ja on

võimalik kõigile soovijaile. Ainus
tasuline teenus on arvutite kasutamine ja ka tänavu maksab pool
tundi arvuti kasutamist 3 krooni.
Head Saue noored! Noortekeskus
on avatud ja ootab teid ning teie
endi ideid ja mõtteid, mida ühiselt
ellu viia. Kohtumiseni!
Erna Gerndorf
Noortekeskuse juhataja
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Linnavalitsus keeldus alkoholi jaemüügi õiguse andmisest
Linnavalitsuse 36. istung toimus 11. augustil 2004 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 256.
2. Saue Linnavalitsuse 29.11.2002 korralduse nr 167 „Alkohoolse
joogi jaemüügi lubamine“ p l kehtetuks tunnistamine ning OÜ-le
,,Uued Tuttavad” jaekaubanduse tegevusalal tegutsemise registreerimisest ja alkoholi jaemüügiõiguse andmisest keeldumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 257.
3. Saue linna ja lähiümbruse üldplaneeringu koostamiseks komisjoni moodustamine.
Komisjoni ülesanne on planeeringu projektide läbivaatamine, seisukohtade esitamine, läbirääkimiste pidamine Saue vallaga, ettepanekute ja
vaidluste läbivaatamine, arvamuste esitamine linnavalitsusele. Komisjoni koosseisu kuuluvad Kostel Gerndorf, Mari Kallas, Jaan Moks, Matti Nappus, Andres Noormägi, Valdis Toomast, Vello Toomik, Jan Trei,
Tõnu Urva, Mati Uuesoo.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 258.

4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu ,,Mittetulundusühingus ,,Harjumaa Ühistranspordikeskus” osalemine.
Otsustati esitada volikogu istungile.
5. Saue linnavolikogu 20.03.2003. a määruse „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord” kehtetuks tunnistamine”.
Kord muudetakse kehtetuks seoses sellega, et lasteaia juurdeehituse
valmimisega suudab linn kindlustada oma elanikud lasteaiakohtadega
ning linnavalitsus ei pea otstarbekaks toetada teiste omavalitsuste territooriumil asuvaid eraõppeasutusi.
Otsustati esitada volikogu istungile.
6. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 259.
7. Info.
Asjaajamise korrastamisest, teenistusülesannetest
Ero Liivik: üle tuleks vaadata ametnike töömahud ja funktsioonid, võtta tähelepanu alla hallatavate asutuste asjaajamine ja arved. Järelvalve
tõhustamiseks on sisse viidud muudatused abilinnapea ja linnavalitsuse
liikme ametijuhenditesse.

Linnavalitsus kinnitas lepingud ja väljastas ehitusloa
Linnavalitsuse 37. istung toimus 19. augustil 2004 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud lepingute kinnitamine.
1.1 13.08.2004 korraldus nr 260 „Lepingute kinnitamine“.
1.2 17.08.2004 korraldus nr 261 „Lepingute kinnitamine“.
• Hankeleping OÜ Saumeriga üldkasutatavate tänavate ja haljasalade
hooldustööde teostamisest Saue linnas 16. august 2004 kuni 30. juuli 2007;
• Töövõtuleping Tule, Kuuseheki ja Tõkke tänava jalgrattaraja projekti koostamisest.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 262.
3. Pärnasalu 31 ehitusloa väljastamine.
Võimaldab Hiteh Kinnisvara OÜ-l arendada Säästumarketi ruume.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 263.
4. Muudatused Saue Koolihaldusasutuse halduskogu koosseisus.
Saue Linnavalitsuse esindajaks kinnitati linnavalitsuse liige Vello
Toomik.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 264.
5. Saue Linnavalitsuse korrakaitsekomisjoni puudutavate korralduste kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 265.
6. Vabaõhuürituse korraldamine.
KOKSi § 30 lg 1 p 3 ja “Saue linna avaliku korra eeskiri” p 18 ning Saue
Gümnaasiumi Spordiklubi „KS Saue” taotluse alusel
o t s u s t a t i:
1. Nõustuda sordiklubi „KS Saue” poolt Sauel kooliolümpiamängude
korraldamisega 10.-11. septembril 2004.
2. Seoses üritustega:

2.1. keelata 10.09.2004 kell 9.30 parkimine kooli ees platsil, kehtestada
liikluspiirang rongkäigu marsruudil kaubakeskusest kooli;
2.2 13.30-15.00 jalgrattasõidu ajal sulgeda liiklus Tule, Vana-Keila
mnt, Pärnasalu, Kauguse, Nurmesalu tänavatel;
2.3 sulgeda liiklus 11.09.2004. a kella 21.30-22.30 ööjooksu marsruudi tänavatel: Nurmesalu, Tule, Kuuseheki, Tõkke, Vana-Keila mnt, Pärnasalu, Kauguse.
3. Piirangute kehtestamise eest vastutavaks isikuks määrata Andres Joala, ürituse ohutu läbiviimise eest vastutajaks määrata Margit Ots.
7. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris registreeriti teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Kersti Paltmanni Ilusalong OÜ, Pärnasalu põik 11.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 266.
8. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 267.
9. Info.
9.1 Pöördumised Saue mõisa pargi taasavamiseks avalikuks kasutamiseks.
Laekus kodanike kollektiivne pöördumine (185 allkirjaga) ja kodanik
Osvald Alliku palvekiri.
Kollektiivse pöördumise võttis linnavalitsus menetlusse.
Kodanik Osvald Alliku palvekiri oli adresseeritud volikogule.
9.2 Saue Lasteaia Midrimaa juurdeehituse nurgakivi panek toimub 8.
septembril kell 14.00.
9.3 Pöördumine seoses bussiliini nr 190 peatusega Laagri Maksimarketi juurde.
Linnavalitsus võttis pöördumise menetlusse ja otsib lahendusi.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue jaama tagune viinapood on suletud
Saue Linnavalitsus keeldus registreerimast Saue jaama taga, Kuuseheki tänav 5a asuva kaupluse omanikfirmat OÜ Uued tuttavad majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal. Linnavalitsus põhjendas
keeldumist sellega, et poe tegutsemine just mainitud asukohas kahjustab vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve. Ettevõte jäeti ilma ka alkoholi jaemüügi õigusest.
Sauelased on tihti nurisenud selle üle, et jaamatagusest poest saavad
alaealised napsipudeli kergelt kätte. Põhja Politseiprefektuuri Lääne-

Harju politseiosakond tegi kindlaks ka õigusrikkumise mainitud poest
alkoholi müümisel alaealisele. Ettevõtte juhataja ütles Linnavalitsuses,
et noorukile napsi müünud töötaja on ametist lahti lastud, kuid see ei parandanud enam asja. Algatatud on ka väärteomenetlus, kuid tegevusloa
ja alkoholimüügiloa olemasolu puudumine tähendavad äritegevuse lõppu Kuuseheki tänava poes.
Saue Sõna
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Uutest nõuetest kaubandustegevuses ja tootmises
Kauplejal ja kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud
majandustegevuse
registris. Registreerimise nõue
kehtestati 15. aprillil 2004 jõustunud majandustegevuse registri
seaduse ja kaubandustegevuse
seadusega. Samast ajast ei väljastata enam kauplemis- ega teeninduslubasid. Ettevõtjad, soovides
tegeleda kaubandustegevusega,
esitavad
registreerimistaotluse
vastavalt oma tegevusalale tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Taotlused on erinevad
olenevalt sellest, millisel tegevusalal soovitakse tegelda:
•
•
•
•

jaekaubandus,
toitlustamine,
hulgikaubandus,
teenindus,

• kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel).
Tähelepanu, alates 15. septembrist 2004 peavad end registris registreerima ka hulgikaubandusega tegelevad ettevõtjad.
Hulgikaubandusega
tegelevate
hulka kuuluvad ka enamik tootjatest, kes tegelevad oma toodangu hulgimüügiga. Kaubandustegevuse seadusest tulenevalt
ei pea registreeringut taotlema tegevusaladel, mille käigus ei toimu vallasasja pakkumist ja müüki, vallasasja kasutusse andmist
ja võtmist. Registreerimistaotluse
ja registreeringu muutmise taotluse vormid ning juhendid on registri veebilehel: www.mkm.ee/mtr
samuti saab taotlusi linnasekretä-

rilt ja Saue linna kodulehelt www.
saue.ee/index.php?id=589.
Registreeringu tegemist taotletakse eraldi igale tegevuskohale. Kui ühel aadressil tegeletakse
erinevat liiki tegevusaladega, tuleb ettevõtjal taotleda ka vastavad registreeringud. Riigilõiv 300
krooni igal tegevusalal ühe tegevuskoha registreerimise eest tasutakse vastava valla- või linnavalitsuse pangakontole enne taotluse
esitamist.
Alates 01. jaanuarist 2005 on
ettevõtjal kohustus esitada iga aasta 15. aprilliks kinnitus registreeringu õigsuse kohta. Kui ettevõtja
ei täida nimetatud kohustust, teavitab valla- või linnavalitsus ettevõtjat ja registreering peatatakse.
Registreeringu muutmise, peatamise või kustutamise eest riigilõi-

vu ei võeta. Registreerimistaotluse tagasivõtmisel dokumente ega
tasutud riigilõivu ei tagastata. Ettevõtjat tema registreerimisest
ei teavitada. Registreeringuandmed avaldatakse registri veebilehel: www.mkm.ee/mtr.
Enne 15. aprilli 2004 väljastatud tähtajaline kauplemisluba kehtib kauplemisloale märgitud tähtpäevani või sellele
märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2005. Enne 15. aprilli 2004
väljastatud tähtajatu kauplemisluba kehtib sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2005.
Edukat tegutsemist!
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Sõidukaarte saab uueks õppeaastaks
Alanud õppeaastal väljastab Saue Linnavalitsus õpilaste koolisõiduks
tasuta ja päevase õppe üliõpilastele ning 3- ja enamalapselistele vanematele soodussõidu kaarte bussiliinil nr 190 (Tallinn-Saue) ning elektriraudteel sõitmiseks.
Põhikooli, gümnaasiumi ja keskharidust andva ametikooli õpilastele on bussiliinil nr 190 sõit tasuta ajavahemikul 25. august kuni
5. juuni, soodussõit ajavahemikul 6. juuni kuni 24. august. Samaaegselt tasuta bussisõiduga ei ole õigus saada tasuta sõiduõigust
elektriraudteel.
Päevase õppe üliõpilased vanuses kuni 35 a, 3- ja enamalapseliste
perede vanemad ning tasuta rongisõiduõigusega õpilased saavad sõita
sooduspileti alusel (pilet 6 krooni, kuukaart 160 krooni, mis on müügil
Saue sidejaoskonnas).

Tasuta rongisõidukaarti on õigus saada Tallinna ja Keila põhikoolide, gümnaasiumide ja keskharidust andvate ametikoolide õpilastel. Samaaegselt ei ole õigus saada tasuta sõiduõigust bussiliinil nr 190.
Eelnimetatud sõidukaartide vormistamiseks esitada isikut tõendav
dokument (pass, kehtiv õpilaspilet või ID-kaart), õppimist tõendav dokument (kehtiv õpilaspilet või koolitõend) ning dokumendi foto. Tuletame meelde, et õigus tasuta sõidule on neil õpilastel, kelle mõlema vanema elukoht on registreeritud Saue linnas. Kaarte väljastatakse Saue
Linnavalitsuses esmaspäeviti 8-18 ja neljapäeviti 8-17, lõuna 12-12.45.
Lähem info telefonil 6 790 174.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Nublu kaitseb ja õpetab kooliminevaid lapsi
Päästeameti algatusel ja mitmete erafirmade ning kohalike omavalitsuste toel viiakse sel aastal
ellu projekt, millel nimeks “Nublu
kaitseb ja õpetab”. Kes veel ei ole
kuulnud, siis saage tuttavaks –
päästekoer Nublu on Eesti päästeteenistuse maskott ja kõigi laste sõber. Projekti eesmärgiks on
käesoleval aastal esimesse klassi minevate laste perede elutingimuste turvalisemaks ja tuleohutumaks muutmisele kaasaaitamine,
samuti tuleohutusalase teabe ja
eneseabi võimaluste teadvustamine eelkõige sihtgruppi kuuluva-

te laste ja nende vanemate hulgas.
Projekti raames antakse kõikidele
Eestimaal 1. septembril esimesse
klassi minevatele lastele Nublunimelisi komme, kingitakse raamat, kus Nublu jagab lastele näpunäiteid ja õpetussõnu erinevates

häda- ja ohuolukordades käitumiseks ning helkurid.
Muide, Nublu on oma tänase
näo saanud Edgar Valteri kunstniku käe läbi ning ka eelnimetatud
raamatu illustratsioonid pärinevad
tema pintsli alt. Teise etapina projektist jagavad kohalikud päästetöötajad esimeste klasside õpilaste vanematele lastevanemate
koosolekutel välja suitsuandurid
ning annavad juhiseid ka nende
ülespaneku ja hooldamise kohta.
Ja kui leidub peresid, kes vajavad
abi suitsuandurite ülespanemisel, ei öelda ära sellestki. Projekt

ei oleks realiseerunud, kui meie
head toetajad sellele õlga alla poleks pannud. Seega täname toetuse eest If Eesti Kindlustust, kommivabrikut “Kalev”, Kidde Eesti
ASi, PlussMiinus Elektroonikat,
kohalikke omavalitsusi ning päästeteenistusi. Ka Saue Linnavalitsus toetas projekti ning käesoleval
sügisel saab iga Saue Gümnaasiumi esimesse klassi mineja ettenähtud materjalid ja suitsuandurid.
Anne Martin
Päästeameti peadirektori nõunik

Margo Klaos
Järvamaa Päästeteenistuse direktor
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Päikese plahvatus jaanituleplatsil
Ju tahtis Päike ise Saue jaanituleplatsil “Päikesepoisse” vaadata, sest pärast seda, kui taevas
oli järjekordse vihmaveetünni
maa peale kallanud, peatas selle padusaju Päike, et tulla “Päikesepoisse” vaatama. Sellelaadse avasõnaga avas Juhan Hindov
Linnavalitsuse doteeritud Rändteatri etenduse. Neil Simoni näidendi draamateatri Jüri Järveti ja
Vanalinnastuudio Eino Baskini
lavastusi mäletavad paljud teatrisõbrad. Kultuslavastused ei tuhmu ka aastakümnetega. Tänavu
kevadel näidati draamateatri versiooni ka ETV-s. Lisaks on televisioonis näidatud USA filmiversiooni Jack Lemmoniga peaosas.
Seega olid eelmised lavastused
asetanud Rändteatri “Päikesepoiste” jaoks lati teatri- ja filmitaeva
tähtede kõrgustele.
Kultuslavastustega ära hellitatud publik võis mõelda, et mis sellest Rändteatri Ago-Endrik Kerge
lavastusest ikka tahta. Nõudlikum
publik võrdleb niigi vabaõhuetendusi teatrisaalides toimuvaga
nagu supikööki a la carte restorani menüüga. Ka Rändteatri trupi
koosseis võrreldes kultuslavastuste truppidega ei kannata võrdlust.
Kui silme alt lasta läbi eelmiste “Päikesepoiste” näitlejate galerii, kuhu kuuluvad Jüri Järvet,
Eino Baskin, Aarne Üksküla, Jüri
Krjukov, Anne Paluver, Helene
Vannari, Ene Järvis, Piret Kalda,
siis enamuse lemmikud on selles
nimistus kahtlemata nimekirja alguses. Legendaarsete lavastuste
kordustel on alati oht jääda eelkäija varju. Ning tuhmiks varjuks
oleks Ago-Endrik Kerge lavastus
jäänudki, kui laval poleks päikesena säranud Helgi Sallo. Tundmata Helgi Sallo kõiki rolle võiks
siiski kindlalt väita, et Sallo tegi
Sallyna oma elu parima karakterrolli. Sallo Sally võis vihastada
kõuepilvena, rõõmustada päiksepaistena, nukrutseda vihmasajuna
ja mõtiskleda metsavaikusena.
Sallo näitas oma rollis loojuvat
päikest
Kui näitleja Helgi Sallo saatust
meenutada, siis on Sallol Sallyga
mõndagi ühist. Sally oli kibestunud, et pärast 40 aastat kestnud
hiilgavat karjääri pole talle rolle
pakutud. Sallo saatus on peaaegu
samasugune. Teleseerialist “Õnne
13” on Sallo Almana küll tuttav

Saue jaanituleplatsil oli Rändteatrit “Päikesepoisse” tulnud vaatama täismaja. Näitlejad tänavad publikut ja Helgi Sallo sooritab staarikummardust

igale televaatajale, kuid Alma roll
oma vähenõudliku üheplaanilisusega pole kirjutatud ega lavastatud Sallo vääriliseks. Alma rollist
jääb Sallost mulje kui muusikateatri pensionärist. Kuid päikesepoisi rollivärvide gamma ja energia plahvatus, milles Sallo hiilgas,
oli tõeliseks üllatuseks mitte üksnes „Õnne 13“ vaatajatele, vaid ka
Sallo kui Estonia primadonna austajatele.
Helgi Sallo oli kogu oma teatritee Estonia muusikalide ja operettide primadonna, kuid operetinäitlejaid peetakse põhjamaise
tõsimeelsusega vähem väärtuslikeks kui draamanäitlejaid. Kui
loetleme eesti naisnäitlejaid Ita
Ever, Anu Lamp, Herta Elviste,
Helgi Sallo; tekib paljudel lugejatel mõte, et Helgi Sallo sellesse
tähtede ritta ei kuulu. Kuid “Päikesepoistes” näidatud karakternäitleja võimetega on Helgi Sallo
kahtlemata eesti parimate naisnäitlejate galeriis. Ning kui Sally
väitis enda kohta laval, et ta on elu
lõpuni täht!, siis kahtlemata käib
see ka Helgi Sallo kohta. Usun, et
need, kes Sallot Sallyna nägid, on
minuga nõus.
Sallo mängis partnerid üle
Pärast Estonia karjääri on Sallo draamalaval mänginud ainult
aastaid tagasi Ugala “Kaardiväeohvitseris”. Liiga vähe liiga hea

näitleja kohta. Sallo saatust pärast Estoniat on määranud eesti draamalavastajate suundumus
kontseptualistlikule teatrile. Selle
lavastused püüavad pretendeerida küll mõttesügavusele, kuid pahatihti puudub neis elu. Sallol on
aga võime mõjuda laval päikeseplahvatusena, mida suudavad suunata vaid geniaalsed lavastajad.
Geniaalsete lavastajate vähesusest
on tingitud ka Sallo kõrvalejäämine eesti teatrielust.
Võrreldes Sallo ja teiste näitlejate rollijooniseid jäi mulje, et lavastajana lasi Ago-Endrik Kerge
Sallol kõrgustesse lennata. Helgi Sallo pani rolli väga palju iseendast, laadides rolli päiksetule,
-tuule, ja -plahvatusega, mis ülejäänud lavastuses puudus. Jälgides Sallo dialooge Piret Kaldaga,
Linnateatri ühe parema näitlejannaga, tekkis arusaam, et Sallo on
nende kadunud näitlejate generatsioonide esindaja, kelle arusaam
teatrist, rollist ja publikust oli tunduvalt valgustatum kui noorematel näitlejate põlvkondadel. Sest
võrreldes Helgi Salloga polnud
Piret Kalda kahvatus omane mitte ainult talle, vaid tervele ta põlvkonnale.
Hämaraks jäi Rändteatri repertuaari valik
Ülejäänud trupi näitlejate Helena
Vannari, Piret Kalda ja Ene Järvi-

se rollid jäid võrdlemisi tuhmiks.
Ning nende rolle segasid nautimast mälestused Jüri Krjukovi,
Aarne Üksküla ja Anne Paluveri tegelaskujudest. Nii näiteks Paluveri meditsiiniõe roll on meelde
jäänud kui eesti teatri kõrvalosa
etalon. Kuid Sallo mäng oli sedavõrd haarav, et tema rolli mänginud Jüri Järvetist ei tundnud sellist puudust nagu ülejäänud trupi
osatäitjate eelkäijatest.
Võrdlemisi hämaraks jäi mulle
Rändteatri-poolne “Päikesepoiste”
repertuaari võtmine. Rändteater
on kahel aastal võtnud repertuaari näidendid, kus naised on pandud mängima meeste rolle. Kui
eelmisel aastal Chanoti näidendi
“Unerohus” Ain Prosa lavastuses
oli soorollide vahetus taotluslik,
mis aitas aru saada, et paarikümne aastaga on naised võtnud endale meeste osad ja meessugu on
muutunud nii paganama naiselikuks, siis “Päikesepoistes” jäi
soorollide vahetus arusaamatuks.
Muidugi hea, et Sallo sai ennast
“Päikesepoistes” näidata, kuid komöödiaklassika on täis rolle, milles Sallo oleks saanud naisena särada. Usun, et Sallo suudaks igas
rollis särada nii, nagu ta plahvatas
päikesena jaanituleplatsil.
Alar Sudak

6

28. august 2004

SAUELANE REISIB

Puhkpillimuusikud tulid Prantsusmaalt
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestril (HNPO) on muutunud heaks
traditsiooniks hooaja jooksul vähemalt ühe kontsertlaagri korraldamine väljaspool Harjumaad.
Mitmete aastate jooksul on see
laager toimunud lausa välismaal.
Sedakorda pargiti end kümneks
päevaks Lõuna-Prantsusmaa väikelinna Confolens.
Juhuse tahtel otsustasid CIOFFi
tugeval toetusel rahvusvahelist
kultuuripärandit tutvustava muusika- ja tantsufestivali korraldajad
kutsuda puhkpillimuusikat esindama orkestri Eestist. Kuna HNPO
oli selle aasta alguses kuulutatud
Eesti Kooriühingu ekspertküsitluse alusel aasta parimaks puhkpilliorkestriks, saab loogiliseks
pidada CIOFFi Eesti esinduse ettepanekut, osaleda festivalil rahvuskultuuri meiepoolse esindajana. Festivali korraldajad tõid
kokku kirju seltskonna, mis esindas viitteist rahvust kõigilt kontinentidelt. Olgu siin nimetatud eksootilisemad paigad: Armeenia,
Boliivia, Burjaatia, Tšiili, Kolumbia, Guatemala, Kosovo, Paapua Uus-Ginea, Quebec, Tšehhi,
Martinique, Senegal, Šveits. Selline esindatus muutis keskaegse kitsaste tänavatega väikelinna tõeliseks rahvaste paabeliks,
kus päeval toimusid kolmekümnekraadises kuumuses karnevalile sarnanevad rongkäigud ja õhtuti kaleidoskoopilised kontserdid.
HNPO oli seejuures festivali kõige põhjapoolsem esindaja.

kultuuri- ja ajalookursuseid korraldanud orkestri president Rafael
Amos. Lisaks aknast nähtavale,
said kaasasõitjad väga asjatundlikku infot läbitavate riikide ajaloo ja majanduse kohta, samuti
viiteid nii kultuurilistele eripäradele kui ka viisakusväljenditele
antud maa keeles. Tagasiteel läbiviidud viktoriin kinnitas, et paljugi oli kuuldust kahe nädala möödudes meeles.

Harjumaa Noorte Puhkupilliorkester tutvustamas ennast
Pransusmaa väikelinna Confolense’i tänavail
Festival seadis orkestrile omad
nõuded repertuaari valikul
Viimased orkestrilaagrid kulusid
valdavalt rahvusliku intonatsiooniga repertuaari harjutamisele ja
esitamisele. Kahjuks tuleb nentida, et puhkpilliorkestrite sedalaadi
heatasemelist repertuaari on üpris
raske leida. Hitina sai kõlama pandud Ott Kase seatud “Kuusalu pulmamarss”, samuti samalt autorilt
rahvaviiside töötlused puhkpilliansamblitele. Väga sooja vastuvõtu sai Tõnis Kõrvitsa “Sarvelugu”,
mis on spetsiaalselt kirjutatud
HNPOle. Eriti põnevaks teeb selle
loo improvisatsiooniline vaheosa,
mis areneb välja sikusarvel lututaja viisikeerutustest. Kuna festivali korraldajad ei rõhunud esinevate kollektiivide repertuaarivalikul
folkloori autentsele esitusele, oli
suur abi öökontsertidel orkestrile
varasemast ajast repertuaari võe-

tud Raimond Valgre ja ka ansambel Kukerpillide lugude arranžeeringutest. HNPO tugevamaks
küljeks saigi repertuaariline mitmekülgsus, mille kinnituseks olid
festivali jooksul tekkinud kontaktid Itaalia ja Martinique’i muusikafestivalide korraldajatega.
Emotsioone toetas asjalik teave
nähtu kohta
Esinemistest jääv vaba aeg sisustati mitmete põnevate väljasõitudega. Oma jalajäljed jätsime Atlandi rannikule, ajaloolise linna
La Roshelli lähistel, teise päeva
kuulsas portselanilinnas Limoges.
Kustumatuks elamuseks jääb
kindlasti kõigile ulmelinna meenutav Futuruscope koos senikogematute multimediaalsete atraktsioonidega sealses kinopargis.
Enam kui kuue tuhande kilomeetrise kurnava bussireisi muutis orkestri jaoks omamoodi kasulikuks

Pikk reis ei väsitanud
Minu kartused, et pikk reis võib
muutuda noortele kurnavaks katsumuseks enne algavat uut kooliaastat, oli naastes kummutatud. Nii särasilmseid, täis energiat
noori muusikuid on ilmselt võimatu juba pillist eeloleval hooajal
eemal hoida. Erilised tänud tahaks
siinjuures lausuda orkestri direktorile Kristiina Liivikule ja tublile asjaajale Lauri Metusele, kes
reisi korraldusliku poole eneste
kanda võtsid. Suureks eeskujuks
noortele pillimängijatele oli reisi
orkestrandina kaasa teinud tuuba
virtuoos Urmas Kõiv, kes Prantsusmaal kohalikus pressis fotoallkirjaga ekslikult Šveitslaseks
tituleeriti. Orkestri kaheksanda
hooaja edukaks kordaminekuks
panid oma õlad alla Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Harjumaa
Kultuurkapital, arvukad omavalitsused Harjumaalt, Saue nende
hulgas ja loomulikult suursponsorid – lastevanemad.
Harry Illak
Orkestri dirigent

Saue noorte tuur läbi Eesti
Saue noorte ringsõit 11. kuni
15. augustini oli mõeldud rahvusvahelise noortepäeva tähistamiseks ning preemiaks noortekeskuse töös aktiivselt osalenutele.
Marsruudi panid noored ise paika ning teel olles sai seda ühiselt korrigeeritud. Esimesel päeval toimus kanuumatk Pärnu jõel,
mis oli võistluse vormis. Distantsi jooksul tuli teha peatusi ning lahendada ülesandeid punktide kogumiseks. Saue noortekeskus oli
välja pannud kolme kanuu jagu
noori. Ühel kanuul õnnestus ka
korduvalt ümber minna.

Teisel päeval käisime Pärnus
noortepäeva tähistamas. Saabus
juurde abiväge Sauelt. Järjekordselt toimusid võistlused, esindasime seekord Harjumaad. Peale pikka päeva sõitsime Jõulumäele, kus
ööbisime ja veetsime sportliku
hommikupooliku. Järgmisel päeval oli kavas läbida võimalikult
palju vaatamisväärsusi (Karksi viltuse torniga kirik, Taagepera loss ja faasanikasvatus, Tõrva,
Otepää kirik, Kääriku, Väike Munamägi, Harimäe vaatetorn, Pühajärve). Selle öö veetsime Otepää Kultuurimajas, suured tänud

Marika Soidrale! Loodame, et siit
said alguse Saue noortekeskuse ja
Otepää noortekeskuse sõprussidemed.
Laupäeval alustasime teekonda
Otepäält, edasi Ööbikuorg, Rõuge ja Võru. Kütiorgu jõudes saime teada, et seal toimuvad meistrivõistlused down-hillis. Tänu
sellele läks nii, et osad meist jäid
Kütiorgu võistlusi jälgima ning
ülejäänud käisid ära Vana-Vastseliinas ja vana aja päevadel ning
Piusa koobastes. Õhtuks sõitsime
Räpina, kus ööbisime kohalikus
noortekeskuses. Viimasel päeval

lühendasime pisut külastatavate
kohtade arvu, kuna kõik hakkasid juba väsima ja tahtsid kiiresti
koju. Sõelale jäid Räpina polder,
Lämmijärv, Tartu, Saadjärv, Kukulinna puumõis, Elistvere loomapark, Mustvee ja Peipsi kallas,
Rakvere ja lõpuks Saue – kodune
linn. Suured tänud reisi eest Saue
noortekeskusele!
Anna Maria Võsu
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Saue Gümnaasiumi basseinitriatlon

Saue 2. ööjooks on tulekul

Võistlus toimub 10. septembril Saue Gümnaasiumis.
Registreerimine 5. septembrini Saue Gümnaasiumi Spordiklubis:
6595008
Võistlusdistantsid ja vanuseklassid
E 1995/96
50 m ujumine (U) 3 km rattasõit (R) 1 km jooks (J)
D 1993/94 100 m U
6 km R
1 km J
C 1991/92 100 m U
6 km R
1 km J
B 1989/90 150 m U
9 km R
3 km J
A 1987/88 150 m U
9 km R
3 km J
Start: ujumine 25meetrises basseinis kella 12-13
13.30 rattasõit 3 km ringil ja jooks 1 km ringil
Rattasõitu alustatakse ujumise paremusjärjestuse järgi vanuseklasside
kaupa.
Autasustatakse 3 paremat Saue Gümnaasiumi SK medaliga, igat osalejat diplomiga.
Vajalik ujumisoskus, rattasõit koolist Nurmesalu, Tule, V-Keila, Pärnasalu, Kauguse, Nurmesalu. Rattasõit toimub avatud liiklusega maanteel,
jalgrattakiivri kandmine kohustuslik.
Jooksudistants kooli juures metsas. Vahetusala kooli ees.
Aukülalisteks triatloni Eesti medalistid sauelased Aado Liblikman, Sulev Veerberk, Tõnu Odamus. Peakohtunik Lembit Veerberk.

Hei, spordisõbrad! Ootame nii tipptegijaid kui ka lõbusaid tervisesportlasi, kel tahtmist end proovile panna,

11. septembril 2004 Saue 2. ööjooksule.
3,4-kilomeetrine rada kulgeb mööda Nurmesalu, Tule, Kuuseheki, Tõkke, Vana-Keila, Pärnasalu, Kauguse tänavat kooli.
• Registreerimine kell 20.00-21.00 kooli ees
• Avamine kell 21.00
• Start koolisiseselt teelt kell 21.30
• Stardijärjekord: võistlusjooksjad, sörkjooksjad, keppidega ja keppidega käijad
• Autasustamine ja üllatusauhinnad
Kuni 19aastastele igas vanuses 1.-3. koht ja täiskasvanutele 10 aasta
kaupa 1.-3. koht spordiklubi medal.
Valige tempo treenituse järgi, siis tunnete liikumisest mõnu ja jaksate teha ürituse lõpuni. Finišis olge rahulikult järjekorras, kuni kohtunik eraldab diplomilt kontroll-lipiku, mis osaleb autasustamisel ja loosimisel.
Korraldajad ootavad kõiki spordisõpru.
Saue Gümnaasiumi spordiklubi juhatus: 6595 008

Saue Gümnaasiumi 1. septembri aktuste ajakava
II - III kl
IV - VI kl
VII - IX kl
X - XI kl
I ja XII kl

kell 9.00
kell 10.00
kell 11.00
kell 12.00
kell 13.00

Linnasisene õpilasbuss alustab tööd alates 2. septembrist järgmise graafikuga:
I ring algusega Kiviloo tn kell 7.40, Nurgakivi, Tammelehe, Tõkke, Vana-Keila mnt kaudu koolimaja
juurde;
II ring algusega Tammetõru ja Tõkke tn nurk kell 7.55, Perve, Viida, Tõkke, Vana-Keila mnt kaudu koolimaja juurde.

8

TEATED JA REKLAAM

28. august 2004

Saue Huvikeskus
2.-10. september kell 13.00-18.00
ruum 124
2. september kell 18.00

TREPID, UKSED, AKNAD

(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)

müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
September 2004
3. september
6. september
8. september
9. september
17. september

11.00
11.00
15.00
10.00
16.00

22. september 14.00
28. september 14.00

Invaühingu koosolek
Rootsi loodustooted
Vabadusvõitlejate koosolek
Saku ja Saue ühine võimlemishommik
Klubi Tammetõru
Reisimuljeid Prantsusmaalt. Maie Uhtlik
Euroopa modernistlikud aiad. Inger Urva
Kasulikke harjutusi vees (kooli ujulas)

Olete oodatud 2. septembril kell 18.00
Saue koolis toimuvale kogupere infopäevale

Infopäev vaba aja veetmise võimalustest kooli saal ja võimla
3. september kell 18.30
Koolialguse disko. DJ Edvin Petrov
kooli saal
Sissepääs vaba!
5. septembrist pühapäeviti kell 18.00 Tantsutreening igale eale.
kooli saal
Partner pole oluline!
Õpetaja Kaie Seger.
Osalustasu 30 krooni kord.
12. september kell 9.00-16.00
Bussiekskursioon Matsalu looduskaitsealale:
*keskuse külastamine ja matk
Penijõel koos kohaliku giidi Marju
Pajumetsaga
* tutvumine linnutornidega
Osalustasu 70 krooni
Info ja registreerimine: tel
6595 009, 52 34 339
E-mail: sirje.luberg@mail.ee
24. septemberkell 19.00
Tantsuõhtu ansambliga Karneval
kooli saal
Pilet 25 krooni, pensionäridel 15
krooni
Täpsem info Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9, ruum 124
Telefonid 6595 009 ja 52 34 339

E-mail: sauehuvikeskus@hot.ee
Jäähokiklubi THK-88
kutsub ajavahemikus
1996–1999
sündinud hokihuvilisi
poisse loodavasse
alagajate gruppi. Treeningud
toimuvad Linnahalli Jäähallis
igal reedel kell 19.00 alates
13. augustist.
Samas laste registreerimine.
Info ja registreerimine:
tel. 527 1169 Harry Pajundi või
harry@eurokraft.ee
tel. 506 8193 treener Enno Eerme
e-mail:thk88@solo.delfi.ee
P.S. Klubi otsib sponsoreid

LASTE JA NOORTE VABA AEG SAUE LINNAS 2004/2005
Lisaks info jagamisele ja ringidesse registreerimisele toimuvad
sportlikud võistlused ja demonstratsioonesinemised.
Aktiivsematele auhinnad!
Oma võimalusi tutvustavad Saue Huvikeskus, Saue Gümnaasium,
Saue Noortekeskus, Saue lasteaed Midrimaa, Saue Muusikakool,
lasteorganisatsioon ELO ja Saue linnas tegutsevad spordiklubid
Korraldavad: Saue Huvikeskus ja Noortekeskus

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R 10.00-22.00
T, N
16.00-22.00
L
10.00-16.00
P
Suletud
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

Ringidesse registreerimine

Sauel, Pärnasalu 11
(Arco Transpordi maja)
töötab

MEESTE JUUKSUR

Saue Muusikakool
POISTEKOORIDE
PUERI GAUDENTES
(TŠEHHI)
JA
SAUE POISTEKOOR
KONTSERT
Teisipäeval 31. augustil
kell 19.30
Tallinna raekojas
Sissepääs kutsetega
Kutseid saab Elviira Alamaalt
GSM 5225359
Saue Muusikakooli
õppeaasta avaaktus toimub
1. septembril kell 18.00
gümnaasiumi aulas
Tere tulemast!

VESIAEROOBIKA

E – R 12.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Suletud K, P
Hinnad soodsad (30–50 krooni)
Nüüd masinalõikus
vaid 25.- krooni

SAUE UJULAS
alates 1. septembrist.
Esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 20.00 – 21.00
Treener Ly Lõoke
Tel.: 555 43547, 6596 938

GSM 55 98 09 94
tel 670 9024

Saue Sõna

Ostame
MEREKONTEINERI 6M, v
12M.
Tel. 50 150 65
PAIGALDAME TV-ANTENNE.

Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 55 69 38 58

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 1550

